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CONTRATO N° 063/2022

Pelo presente instrument*), as partes abaixo designadas celebram o presente Contrato, mediante as seguintes
declarapoes e clausula*:

LICITACAO: Dispensa de Licitapao n° 009/2022, Art. 24, II, da Lei 8.666/93, Art. 12 da Lei Municipal n°
1902/2020 e Decreto Municipal n° 4308/2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 01434/2022
DOTACAO ORCAMENTARIA: 1202.2491.33903200.1500000

CONTRATANTE: MUNIClPIO DE LAURO DE FREITAS, inscrita no CNPJ: 13.927.812/0001-40, com sede na
Prapa Joao Thiago dos Santos, Centro, Lauro de Freitas/BA neste ato representado por sua Prefeita Sra. Mocma
Isabel Passos Gra macho.

CONTRATADA: FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 18.111.373/0001-03.
com sede na Rua Estrada de campinas, 27, Loja 12, CEP: 40.391-160, Bairro de Sao Caetano, Salvador, Bahia, neste
ato representado pelos seus atos constitutivos e procurapoes em anexo, que abaixo subscreve.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO: Ac]uisicao de 200 (duzentas) unidades de mochilas em Nylon, com bolso
frontal e fecho, parte posterior e alpas almofadadas. 310 x 410 x 120 nun, conforme especificapSes tecnicas em termo
de referenda anexo ao processo supra, para atendimento aos alunos do Programa Integra Jovem, executado pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS:
2.1. A contratada se compromete a efetuar a entrega do objeto, no prazo nao superior a J5 (quinze) dias corridos, a
contar da Solicitapao de Fomecimento;

2.2. O local de entrega sera na Secretaria Municipal da Desenvolvimento Sodal e Cidadania, Rua Dr. Jose Barreto,
Loteamento Jardim Aeroporto - Lauro de Freitas/BA, no horario comercial das 08h ds )4:00h;
2.3. Caso sejam constatadas inadequapSes, falhas ou incorrcpoes no fomecimento do objeto. fica a Contratada
obrigada a substituir o objeto no prazo de 05 (cinco) dias, eontados a partir da comunicapao de recusa, sem 6nus para
a Contratante;

2.4. Caso a substituipao nao ocorra no prazo determinado no item anterior, estara a Contratada incorrendo em. atraso
na entrega e sujeita a aplicapSo das sanpdes:

2.5 O prazo de vigencia do contrato e de 06 (seis) meses, a contar da data da sua assinatura.

CLAUSULA TERCEIRA - PRECO: O presente Contrato tem o valor global estipulado em R$ 9.800,00 (cove mil
e oitoccntos reais).

CLAUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO:
4.1. O pagamento sera realizado no prazo inaximo de ate 30 (trinta) dias, eontados a partir da data final do periodo de
adimplemento a que se referir, atraves de ordem bancaria, para credito em banco, agencia e conta corrente indicados
pelo contratado.
4.2. Os pagamentos decorrentes de despesas enjos valores ado ultrapassera o limite de que trata o inciso II do art. 24
da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de ate 5 (cinco) dias uteis, eontados da data da apresentapao da
Nota Fiscal, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.
4.3. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal
apresentada.
4.4. Havendo erro na apresentapao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratapao, ou, ainda,

cireunstaneia que impepa a liquidapdo da despesa, como, por exemplo, obrigapao financeira pendente, decorrente de

penalidade imposta ou inadimplencia, o pagamento ficara sobrestado ate que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovapao da rcgularizapSo da situapSo, n3o

acarretando qualquer onus para a Contratante.
4.5. Sera considerada data do pagamento o dia ein que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
4.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta de regularidade fiscal e trabalhista para verificar a
manutenp&o das condipdes de habilitapSo exigidas no edital.
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4.7. Constatando-se, a situagao de irregularidade da contratada, sera providenciada sua advertencia, por escrito, para
que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situaÿao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a criterio da contratante.
4.8. Nao havendo regularizafflo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos
orgaos responsaveis pela fiscaliza<;ao da regularidade fiscal quanto a inadimplencia da contratada, bem conio quanto a
existencia de pagainento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus creditos.
4.9. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual nos autos do
processo administrative correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.
4.10. Havendo a efetiva execuyao do objeto, os pagamentos seriio realizados nonnalmente, ate que se decida peJa
rescisSo do contrato, caso a contratada n2o regularize sua situa(3o.
4.11. Quando do pagamento, serd efetuada a retenyao tributdria prevista na legislate aplicavel.
4.11.1. A Contratada regularmente optante peio Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n" 123, de 2006,
nao soffera a retenpflo tributaria quanto aos imposlos e contribuiooes abrangidos por aqueie regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado d apresentaÿdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLAUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILUPADES PA CONTRATADA:
5.1 Executar o fomecimento/serviÿo objeto deste contrato de acordo com as especifica$5es ou rccomendafoes
efetuadas pela CONTRATANTE, em confonnidade com o Termo de Referenda;
5.2 O fomeciniento/serviQO objeto deste contrato nao pode softer solu?ao de continuidade durante todo o prazo da sua
vigencia, devendo ser executados por empregados da CONTRATADA, sob a inteira responsabilidade funcional e
operaciona! desta, mediante vinculo de subordinaÿao dos trabalhadores para com a empresa contratada, sobre os quais
mantera estrito e exclusivo controle.
5.3 Zelar pela boa e completa execugao do fomecimento/servigo contratado e facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla afao fiscalizadora dos prepostos designados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente &s
observapoes e exigencias que lhe forem solicitadas;
5.4 Comunicar a CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do fomecimento/servipo;
5.5 Arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo de qualquer natureza causado a CONTRATANTE e tereeiros, por sua
culpa, ou em conscquencia de erros. impericia pr6pria ou de auxiliares que estejain sob sua responsabilidade;
5.6 Manter durante toda a execupao do contrato, em compatibilidade coni as obrigapoes assumidas, todas as condipdes
de habilitapao e qualificapao exigidas na ticitapiio;
5.7 Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas
atividades e/ou sobre a cxccupdo do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as Legislates
Federal, Estadual e Municipal, relativas ao fomecimento / servipo prestado;
5.8 Pagar os salarios e encargos sociais devidos pela sua condipdo de tinica empregadora do pessoal designado para
execupao do fomecimento/servipo ora contratado, inclusive indenizapdes
5.9 decorrentes de acidentes de traballio, demissdes, vales transports, obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das
legislapoes traballiista e previdenciaria, sendo-lhe defeso invocar a existencia deste contrato para tentar eximir-se
destas obrigapdes ou transferi-las para a CONTRATANTE;
5.10 Adimplir o fomecimento objeto do presente contrato no prazo e nas especificapoes e quantidades consulates no
instrumento convocatorio, visando k perfeita execupao deste contrato;
5.11 Cumprir todas as exigencias e obriga95es do Termo de Referenda.

CLAUSULA SEXTA - DAS RESPONSABII.IDADES DA CONTRATANTE:
6.1. Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto do contrato, para que a empresa
possa cumprir as obrigapoes dentro das normas e condipoes da aquisipao;
6.2. Indicar servidor com competencia necessaria para procedcr ao recebimento e acompanhamento da instalapSo dos

equipamentos e atestar as Notas Fiscais ap6s a verificapdo das especificapdes, qualidade, quantidade e pre90S

pactuados;
6.3. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no prazo estipulado;
6.4. Promover, atraves de seu representante, o acompanhamento c a fiscalizapao do objeto contratado, sob os aspectos
quantitativos e qualitativos, prazos de vigencia e entregas, anotando cm registro proprio as felhas detectadas e
comunicando a CONTRATADA por escrito as advertencias e as ocorrSncias de quaisquer fatos que, a seu criterio,

exijam medidas corretivas por parte desta;
6.5. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cldusulas deste contrato.
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CLAUSULA SETIMA-CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO:
7.1. Os vnateriais serao considerados aceitos somente apos conferidos pelo servidor responsavel pela fiscalizapdo,

atendidas as especificapdes e condipoes exigidas neste Termo de Referenda;
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7.2. Independente da descrigao da proposta do fomecedor, a especificagao tecnica devera ser comprovada atrnves de
documento de fabricante como catalogos, manuais, ficha de especificagao tecnica.
7.3. Itens em desacordo com as especificates exigidas, nSo serilo aceitos, ficando ao encargo da contratada a
substituigao.
7.4. Materials com defeito, avariados ou nao compativeis com as especificagSes do termo de referenda nSo serSo
aceitos.

CLAUSULA OITAVA - FISCALrZACAO:
8.1. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania fiscalizara a prestagao do servigo, designando o
servidor abaixo relacionado para ser o responsavel pela fiscalizagao do contrato:
8.1.1. Servidor Jorge Alex da Silva, Matricula: 70006.

CLAUSULA NONA - DAS DESPESAS: Todos os custos com impostos, taxas, pedagios, fretes e demais despesas
que, porventura, ocorrerent serao de responsabilidade da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA - RECONHECIMENTO: A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE
em operar a rescisSo administrativa deste pacto, na forma da Lei no. 8.666/93, art. 77.

CLAUSULA DfeCIMA PRIMEIRA - RESCISAO: Constitui motivo para a rescisao administrativa deste contrato,
a infragao a qualquer de suas clausulas, ou a ocorrencia das hipdteses previstas no artigo 78 da Lei no. 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PENALIDADES:
12.1. Comete infragao administrativa nos termos da Lei n° 8.666. de 1993 e da Lei n° 10.520. de 2002, a
Contratada que:
12.1.1. inexecutar total ou pareialmente qualquer das obrigagoes assumidas em decorrencia da contratagao;
12.1.2. ensejar o retardamento da execugao do objeto;
12.1.3. fraudar na execugao do contrato;
12.1.4. comportar-se de modo inidoneo;
12.1.5. cometer ffaude fiscal;
12.1.6. nSo mantiver a proposta.
12.2. A Contratada que cometer qualquer das infragoes discriminadas no subitem acima ficara sujeita, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:
12.2.1. advertencia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos significativos para a
Contratante;
12.2.2. Multa de 0,5% (nieio por cento), por dia de atraso na entrega do objeto ou parte dele, calculada sobre o
respectivo valor, respeitado o limite de 20% (vinte por cento) e observado o valor mininto de R$ 50,00;
12.2.3. Multa de 20% (vinte por cento), aplicada sobre o valor total da obrigagao, pela nao aceitagao da nota de
empenho dentro do prazo de validade do presente Contrato; ou pela nao entrega do(s) bem(ns); ainda, pela n3o
assinatura, no prazo estabelecido, do Contrato e/ou do instrumento contratual, se houver; ou pela nao prestagao
da assistencia tecnica ou pela sua prcstagiio em desacordo com as condigoes avengadas, quando for o caso;
12.2.4. Multa de 10% (dez por cento), a ser aplicada sobre o valor correspondente ao item ou parte do item
entregue com defeito e/ou fora das especificagfies exigidas, a qual sera descontada do valor relativo 4 prbxitua
fatura a ser paga. Quando aplicada no ultimo mes do fomecimento, sera descontada da garantia, se houver, caso
esta tenlia sido prestada mediante caugSo em dinheiro; se efetivada em outras modalidades, podera ser retida do
ultimo pagamento devido;
12.2.5. Multa de 30 % (trinta por cento) sobre o valor do titulo, em caso de protcsto indevido;

12.2.6. suspensao de licitar e impedimento de contratar com o orgao, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administragao Publics opera e atua concretamente, pelo prazo de afe dois anos;
12.2.7. impedimento de licitar e contratar com a AdministragSo pelo prazo de ate cinco anos;
12.2.8. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministragSo Publica, enquanfo perdurarem
os motivos detenninantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao perante a prdpria autoridade que

aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;
12.3. Tambem ftcam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993. as empresas e os
profissionais que:
12.3.1. tenhain sofrido condenagao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

12.3.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
12.3.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao em virtude de atos ilicitos
praticados.
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1 2.4. A aplicagao de qualquer das penalidades prev'istas realizar-se-a em processo administrative que assegurara
o contraditorio e a ampla defesa a Contratadn, observundo-se o procedimento previsto na Lei n” 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.
12.5. A autoridade competente, na aplicaÿao das sanÿoes, levara em considera?ao a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem eomo o dano causado a AdministrapSo, observado o prineipio da
proporcionalidade.

f

CLAUSULA DfiCIMA TERCELRA - LEGISLACAO PERTINENTE: Este contrato e regido pela Lei n°.
R.666/93 e demais normas de direito administrativo pertinentes.

E por estarem assim justos e conlratados assinam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e validade juridica na
presenfa de duas testemunhas abaixo, elegendo o Foro de Lauro de Freitas eomo competente para decidir as questoes
oriundas deste pacto.

Lauro de Freitas (BA), 06 de Abril de 2022.
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MUNICIPIO Dfe LAURO DE FREJTASÿiA-CONTRATANTE

f , Moema Isabel Passos Gramacho-Prefeita

i SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E CIDADANIA.

Tito Luca da Silva Coelho-Secretario

FARBRINDES COMERCIO ESERVICOS LTDA -CONTRATADA

I

TESTEMUNHAS:

!

NOME: OU'ÿlWE S\LV/\
R-G

!
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