
PUBLICADO
% j laurodeFra

fdkÿiJhWAL uTuÿp t!
Milton Moreira H|ltT0

Coondenador D«JcuUV9

H PREFEITURA MUNICIPAL DE

J9L;<% 1 TOtl

LAURO DE FREITASi

CONTRATO 33/2022

Pelo presente instrumento, fica celebrado Contrato, mediante as seguintes cMusulas e declarapdes.

PROCESSO ADMIN1STRATIVO: 02295/2022
L1CITACAO: Pregao Presencial n° 005/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico, com sede e foro na
Prapa Jo5o Thiago dos Santos s/n°, Centro, Lauro de Freitas/BA, inscrito no CNPJ/MF n°. 13.927.819/0001-40, neste
ato representado por sua Prefeita Sra. Moema Isabel Passos Gramacho.

CONTRATADA: WAGNER ALBUQUERQUE PINTO- EPP, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o n° 07.347.607/0001-91, com sede na Rua Planeta Plutao (CJ M SOL), 80, Aleixo, Manaus/AM, CEP: 69060-060,
neste ato representado pelos seus atos constitutivos e procurapSes em anexo, que abaixo subscreve.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: ContratapSo de empresa especializada no fomecimento de Buffet e
decorapSo, atrav6s de ata de registro de prepo, a fim de atender as demandas necessdrias para a realizapao das
atividades/ eventos dos equipamentos que compdem a Secretaria de Assistencia Social e Cidadania, conforme planilha
abaixo:

Valor.
Unit&rio

Item Detalhamento Quant. Valor Total

716 R$ 12,47 R$ 8.928,5201 COFFEE BREAK T1PO II

R$ 12,61 R$ 25.220,0002 2000CAFE DA MANHA I!

1 2000 R$ 12,61 R$ 25.220,0003 CAFE DA MANHA II

R$ 12,73 R$ 25.460,00200004 COQUETEL

R$ 40.022,281926 R$ 20,7805 ALMOCO 1

2000 R$ 34,26 RS 68.520,0006 ALMOCO II

RS J3,89 R$ 26.252,10189007 LANCHE I (Kit Lanche)

RS 13,892000 R$ 27.780,00LANCHE REGIONAL/ SAP JOAO08

RS 1ÿ89 R$ 27.780,00KIT LANCHE ESPECIAL SAODE: 200009

RS 13,892000 R$ 27.780,0010 COMEMORACAO DIA DAS CRIANCAS
CONFRATERNIZAQAO DE FINAL DE
ANO DOS GRUPOS ASS1STIDOS PELOS
EQUIPAMENTOS (CRAS, CREAS E SCFV)

RS 36.200,002000 RS 18,1011

TOTAL: R$ 339.162,90

CLAUSULA SEGUNDA-DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:
2.1. Proceder a realizapao dos itens adjudicados, de conformidade com as especificapSes constantes no Termo de

Referenda e da sua proposta comercial;
2.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administrapao ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou

dolo durante o periodo de entrega dos itens, nSo implicando corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes

ou prepostos;
2.3. N3o transferir a terceiros, total ou parcial, o fomecimento dos produtos sem a previa e expressa anuencia da

Contratante;
2.4. Responder por todos os dnus decorrentes do transporte, embalagem, seguros, fretes e outros que venham incidir na

entrega dos produtos;
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2.5. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdencidrios e obligates sociais previstos na legislapao
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldd-los na dpoca prbpria e de outras previstas na Lei Federal n° 8.666/93;
2.6. Ndo opor embarapos ao acompanhamento e a fiscalizapdo da execupao contratual por parte do representante da
contratante, devendo prestar todas as informapbes requeridas e atender ds determinapbes da Secretaria para a correpao
de eventuais vfcios encontrados;
2.7. Manter, durante a vigencia do contrato, em compatibilidade com as obrigapbes assumidas, todas as condipbes de
habilitapao e qualificapao exigida na contratapdo, devendo comunicar ao municipio, imediatamente qualquer alterapdo
que possa comprometer a execupdo do contrato.

CLAUSULA TERCEIRA-DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE:
3.1. Promover o pagamento das faturas, ap6s conferencia e aprovapdo do setor competente;
3.2. Prestar as informapbes e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados pelos empregados da
contratada;
3.3. Nao aceitar produtos que estejam fora das especificapbes contratadas;
3.4. Comunicar imediatamente a contratada qualquer irregularidade manifestada na execupao do contrato;
3.5. Designar um Fiscal para acompanhar e fiscalizar a execupao do objeto do contrato, em conformidade com o art. 67
da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA OUARTA-DA VIGENCIA CONTRATUAL:
4.1. O contrato terd vigSncia de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.

CLAUSULA QUINTA- DO PRECO E PAGAMENTO:
5.1. O presente Contrato tern o valor global estipulado em R$ 339.162,90 (trezentos e trinta e nove mil cento e sessenta
e dois reais e noventa centavos).
5.2. O pagamento sera creditado em nome da Contratada, mediante ordem bancaria em conta corrente por ela indicada
ou por meio de ordem bancdria para pagamento de faturas com cbdigo de barras.
5.3. O pagamento, mediante a emissdo de qualquer modalidade de ordem bancdria, serd realizado desde que a
CONTRATADA efetue a cobranpa de forma a permitir o cumprimento das exigencias legais, principalmente no que se
refere as retenpoes tributdrias.
5.4. A nota flscal/fatura que contiver erro serd devolvida & CONTRATADA para retificapao e reapresentapdo, iniciando
a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida.
5.5. O pagamento fica condicionado a prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, a Previdencia Social e junto
ao FGTS.

i

5.6. A compensapdo financeira 6 admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela AdministrapSo, desde que
o contratado ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso. E devida desde a data limite fixada no CONTRATO
para o pagamento ate a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela.

CLAUSULA SEXTA -LOCAL E FORMA DE ENTREGA:
6.1. O material deverd ser entregue mediante solicitapao de fomecimento emitido pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e Cidadania;
6.2. A quantidade de cada item adquirido a ser entregue, deve ser de, no minimo, uma unidade/fatia de cada item
solicitado para todos os participantes;
6.3. A entrega dos alimentos deve ser feita, pelo menos 1 hora antes do inicio do evento para que possam ser corrigidos
posslveis atrasos e/ou erros na entrega;
6.4. No ato da entrega deve ser realizado o check list da solicitapao encaminha pela Diretoria do Departamento,
contendo os campos que permitam a checagem da quantidade recebida, a qualidade dos alimentos e do servipo prestado
(decorapao e garpom, quando houver);
6.5. Os produtos licitados deverao ser entregues embalados pelo fomecedor, de modo que o transporte do material ndo

comprometa seu estado de conservapdo e qualidade;
6.6. O prazo maximo de entrega dos itens pelo contratado serd de 10 (dez) dias contados a partir da data de emissao da

solicitapao de fomecimento;

6.7. Os itens ser§o adquiridos sob a forma de contrato, podendo ser solicitados gradativamente a medida que as
necessidades surgirem;
6.8. A entrega do material deverd ser efetuada nos enderepos a serem indicados pela SEMDESC, conforme quadro

abaixo:
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Equipamentos Endereco

Cozinha Comunitdria Estrada Dr. Mauricio s\n Itinga

Rua Esperanga, n° 174, Quadra Unica, Lote 19
Loteamento Menino de Jesus, Portgo._Banco de Alimentos

2a Travessa da Rua do Retiro, n° 07, Port§o, Lauro de
Freitas.

Centro de Referencia da Assistencia Social

Rua Juracy dos S Concei?ao, 264, Loteamento Linddia,
Itinga, Lauro de Freitas-Bahia._Centro de ReferSncia da Assistencia Social

Av. Amarilio Thiago dos Santos, 799,
Loteamento 999, Centro, Lauro de Freitas-Bahia.

Centro de Referencia da Assistencia Social

Rua Edmundo Josd Reis, Quadra C, Lote 24,
Loteamento Jardim Metrdpole, Itinga_Centro de Referencia da Assistencia Social

Travessa Santo Amaro de Ipitanga n° 55, Caji, Caixa
P'Agua_Centro de Referenda da Assistencia Social;

Centro de Referenda da Assistencia Social /

Servifo de Convivdncia e Fortalecimento de
Vlnculos _

Loteamento Jaiba, Quadra 3, lotes 08 e 09, Areia
Branca, Lauro de Freitas - Bahia

Servipo de Convivencia e Fortalecimento de
Vlnculos_

Rua Dois de Julho, n° 812, Loteamento 999, Areia
Branca, Lauro de Freitas - BA Nucleo Capelao._

Servi90 de Convivencia e Fortalecimento de
Vlnculos

Rua S2o Francisco de Assis, Quadra C27, n° 38 Parque
Sao Paulo - Itinga - Lauro de Freitas - Bahia_

,

Servifo de Convivencia e Fortalecimento de
Vlnculos

Rua Capelao, n° 01899, Loteamento 999 - Areia
Branca - Lauro de Freitas Nticleo - Capiarara.

Rua Porto Alegre, 367, Quadra D, lote 3, Loteamento
86, Jardim Fazendinha, Centro, Lauro de Freitas -
Bahia _

Centro de Referenda Especializado da
Assistencia Social

Av. Santos Dumont, 2109, Loteamento Recreio de
Ipitanga, Estrada do Coco, Lauro de Freitas - BahiaCentral do Bolsa Famllia

Secretaria Municipal de Assistencia Social e
Cidadania

Rua Doutor Barreto, n° 343, Quadra 1, Lote 04,
Loteamento Jardim Aeroporto, Pitangueiras_

CLAUSULA SET1MA-DA ALOCACAO DOS RECURSOS
As despesas decorrentes do presente Contrato correrao por conta das seguintes dotages or?amentdrias:i

1201.2181.33903900; 1201.2012.33903900; 1201.2013.33903900; 1201.2013.33903900
i
:

CLAUSULA QITAVA- DA FISCALIZACAO
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania designa o servidor Jorge Alex da Silva Santos,

matrlcula n° 70006, para a fiscalizaÿSo e acompanhamento da execu9ao do Contrato.i

CLAUSULA NONA-PENALIDADES:
9.1. Ficard impedida de licitar e contratar com o Municlpio, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, se for o caso, no que

couber, garantindo o direito prdvio de ampla defesa, o contratado que:
9.1.1. Apresentar documento falso ou fizer declara9ao falsa;
9.1.2. Mao mantiver a proposta, injustificadamente;
9.1.3. Falhar ou fraudar na execu9ao do objeto desta solicita93o;
9.1.4. Comportar-se de modo iniddneo;

9.1.5. Cometer fraude fiscal;
9.2. Pela inexecu9ao total ou parcial do objeto desta solicita9ao, a Administra92o da Prefeitura Municipal de Lauro de

Freitas poderd garantida a prdvia defesa, aplicar ao contratado ou detentor da ata as seguintes san95es:
9.2.1. Advertencia;
9.2.2. Multa moratdria de 0,2% (dois ddcimos por cento) por dia de atraso na execÿSo do contrato, tomando por base o

valor global do respectivo lote;

9.2.3. Multa compensat6ria de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote.

9.2.4. O atraso injustificado na execu9ao do contrato, por periodo superior a 30 (trinta) dias, podera ensejar a rescisao

da tomada de pre90.
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9.2.5. As multas aplicadas ser3o descontadas dos crdditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de
1 atd 15 (quinze) dias, da data da comunicagao oficial e, caso nao cumprido, serd cobrada judicialmente.

| 9.3. Compete a Secretdria de Assistencia Social e Cidadania a penalidade de advert§ncia, facultada a defesa do
1 interessado, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da notificagdo, o qual serd dirigido a autoridade superior, por

interm6dio da que praticou o ato, a qual poderd reconsiderar sua decisdo, ou, fazS-lo subir devidamente informado.

! CLAUSULA DECIMA- DAS ALTERACOES
* Este instrumento poderd ser alterado em decorrencia de quaisquer dos fatos estipulados no art. 65, da Lei n°. 8.666/93,

alterada pela Lei n°. 8.883/94, com as devidas justificativas.<

CLAUSULA DfeCIMA PRIMEIRA-DO FORO
Fica eleito o Foro da cidade de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, para solugdo de questSes relativas a este Contrato,
com expressa renuncia das partes a qualquer outro, por mais especial que seja.
E por estarem de pleno acordo, assinam este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Lauro de Freitas, 22 de Fevereiro de 2022.
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MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS-CONTRATANTE

l y SiÿMoema Isabel Passos Gramacho

'CCii
f SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

Sr. Tito Luca da Silva Coelho - Secretario

?( <ÿ(?*<» (L~
WAGNER ALBIÿUERQUE PINTO-EPP-CONTRATADAJ

TESJEMUNHAS:
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