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CONTRATO N° 064/2022

Pejo presvntc instrument, as partes abnixo designndas celcbram o presente Contrato, mediante as seguintes
declaragocs e clausulos:

LICITACAO: Dispensa de Licitagiio n“ 010/2022, Art. 24, II. da Lei 8.666/93 e Arl. 12 da Lei Municipal n°
1902/2020 e Decreto Municipal n" 4308/2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 01433/2022
DOTACAO ORCAMENTARIA: 1202.2491.33903200.1500000

CONTRATANTE: MUNIClPIO DE LAURO DE FREITAS, inscrila no CNPJ: 13.927.812/0001-40, com sede na
Praga JoSo Thiago dos Santos. Centro, Lauro dc Freitas/BA neste ato representado por sua Prefeila Sra. Moema
Isabel Passos Gramacho.

CONTRATADA: CARVALHO NETO, 1NDUSTRIA E COMERCIO DE CONFESSES E1REL1. inscrita no
CNPJ n° 33.711.955/0001-06, com sede na Travessa Doutor Ladislau Cavalcanti, 16, Loja tirreo, CEP: 40.310-595,
Bairro de Pau Miudo, Salvador-Bahia, neste ato representado pelos seus atos constitutivos e procuragdes em anexo.
que abaixo subscreve.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO: Aquisigdo de 200 (duzentas) unidades de Camisa malha pel, branca, lamanho
G, com impressao total frente e costas e mangas lisas sent impressio, gola careca, sendo o mesmo layout para todas,

conforme especificagdes tccnicas em termo de referenda anexo ao processo supra, para atendimento aos alunos do
Progrania Integra Jovem, exeeutado 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 ndo superior a 15 (quinze) dins corridos, a

ccmtar da Solicitagdo de Fomecimento;

2.2, O local de entrega sera na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, Ruu Dr. Jose Barreto,
Loteamento Jardim Aeroporto- Lauro de Freitas/BA, no horirio comercial das 08h as 14:00h:
2.3. Caso sejaui constatadas inadequagdes, falbas ou incorregdes no fomecimento do objeto. Gca a Contratada

obrigada a substituir o objeto no prazo de 05 (cinco) dias. contados a partir da comunicogfio de rccusa. sem onus para

a Contratante;

2.4. Caso a substitute n3o ocorra no prazo detevminado no item anterior, estarf a Contratada incorrendo em atraso

na entrega e sujeita a aplicagao das sangdes;

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

CLAUSULA TERCEIRA - PRECO: O presenle Contrato tem o valor global estipulado em RS 4.600,00 (quatro

mil e seiscentos reais).

CLAUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO:
4.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de ate 30 (trinta) dias. contados a partir da data final do periodo de
adimplemento a que se referir, atraves de ordem bancaria, para erfdito em banco, agenda e conta corrente indicados

pelo contratado.
4.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores n:lo ultrapassem o limite de que trata o inciso 11 do art. 24

da Lei 8.666, de 1993, deveriio ser efetuados no prazo dc ate 5 (cinco) dias uleis, contados da data da apresentagao 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 "ateslo'’ pelo servidor corapetente na nota Fiscal

apresentada.
4.4. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagao, ou, ainda,

circunstancia que impega a liquidagSo da despesa. como, por exemplo, obrigagdo fmanceira pendente, decorrente de

penalidade imposta ou inadimplencia, o pagamento ficara sobreslado ate que a Contratada providencie as medidas

saneadoras. Nesta bipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a cotuprovagdo da regularizagao da situagao, nflo

acarrctando qualquer onus para a Contratante.
4.5. Serf considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
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4.6. Antes de cada pagamcnto a eontratada, sera realizada consulta de rcgularidade fiscal e trabalhista para verilicar a
manutenfSo das condi?bes de habilitagiio exigidas no edital.
4.7. Constatando-se, a situafdo de irregularidade da eontratada, sera providenciada sua advcrtencia, por escrito, para
que. no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situagio ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a criterio da contratante.
4.8. NSo havendo regulariza?3o ou sendo a defesa considerada improcedente. a contratante devera comunicar aos
orgdos respousaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal qtianto 3 inadimplencia da eontratada, bem como quanto a
existencia de pagamento a ser efetuado, para que sejant acionados os meios pertinentes e uecessarios para garantir o
recebimento de seus creditos.
4.9. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as uiedidas neccssArias a rescisiio contratual nos autos do
processo adininistrativo correspondente, assegurada a eontratada a ampla defesa.
4.10. Havendo a efetiva execute do objeto, os pagamentos seriio realizados norraalinente. ate que se decida pela
rescisSo do contrato. caso a eontratada ndo regularize sua situa?4o.
4.1 1. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na Icgislagiio aplicavel.
4,11.1. A Contratada regulamicnte optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei C'omplementar n" 123, de 2006,
nao sofrera a retengSo tributaria quanto aos jrupostos c contribuigbcs abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condieionado a apresentagao de comprovagilo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario Favorecido previsto na referida Lei Complemenlar.

CLAUSULA QUINTA - DAS RESPONSAJB1LIDADES DA CONTRATADA:
5.1 Executar o fomecimento/servigo objeto deste contrato de acordo com as especificagoes ou recomendagbes
efetuadas pela CONTRATANTE, cm conformidade com o Tcrmo dc Referenda;
5.2 O fomecimento/servigo objeto deste contrato n4o pode sofrer solugSo de continuidade durante todo o prazo da sua
vigencia, devendo ser executados por empregados da CONTRATADA, sob a inteira responsabilidadc funcional e
operacional desta, mediante vinculo de subordinagao dos trabalhadorcs para com a empresa contratada, sobre os quais
mantera estrito e exetusivo controle.
5.3 Zelar pela boa e eompleta execugao do fomecimento/servieo contratado e facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla agSo fiscalizadora dos prepostos designados pela CONTRATANTE. atendendo proutamente 4s
observances e exigencias que Ihe forem solicitadas;
5.4 Comunicar a CONTRATANTE qualquer anonnalidade que inlerfira no bom andamento do fomecimentcv'servigo;
5.5 Arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo de qualquer natureza causado a CONTRATANTE e terceiros, por sua
culpa, ou em consequencia de erros, impericia propria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade:
5.6 Manter durante loda a execugSo do contrato, ein coinpatibilidade coin as obrigagbes assumidas, todas as condigbes
de habilitagUo e quaiificapao exigidas na licitagSo;
5.7 Etetuar pontualmcnte o pagamento de todas as taxas e impostos que inridam ou venham a incidir sobre as suas
atividades e/ou sobre a execugSo do objeto do presente contrato. bem como observar e respeitar as Legislates
Federal, Estadual e Municipal, relativas ao fomecimento / servigo prestado;
5.8 Pagar os salarios e encargos sociais devidos pela sua conditio de unica emprcgadora do pessoal designado para

execute do fomecimento/servigo ora contratado, inclusive indenizagbes
5.9 decorrentes de acidentes de trabalho. demissbes, vales transporte, obrigando-se, ainda. ao fiel cumprimento das
legislates trabalhista e prcvidenciaria, sendo-lhe defeso invocar a existencia deste contrato para tentar cximir-se
destas obrigagbes ou transferi-las para a CONTRATANTE;
5.10 Adimplir o fomecimento objeto do presente contrato no prazo e nas cspecificagbes e qnantidades constantes no

instrumento convocatbrio, vj$acdo 4 perfeita execugSo deste contrato;
5. 11 Cumprir todas as exigencias e obrigacbes do Termo de Referenda.

CLAUSULA SEXTA - PAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:
6.1. Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto do contrato, para que a empresa
possa cumprir as obrigacbes dentro das normas e condicbes da aquisigSo;
6.2. Indicar servidor com competencia necessaria para pcoccder ao recebimento e acompanhamento da instnlagoo dos

equipamentos e atestar as Notas Fiscais apos a verificagSo das especificagbes, quatidade, quantidade e precos

paetuados;
6.3. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no prazo estipulado;
6.4. Promover, atraves de seu representante, o acompanhamento e a fiscalizagSo do objeto contratado. sob os aspectos
quantitativos e qualitativos, prazos de vigencia e entregas, anotando em registro proprio as falhas detectadas e

comunicando a CONTRATADA por escrito as advertencias c as ocorrcncias de quaisquer tatos que, a seu criterio,

exijani medidas corretivas por parte desta;

6.5. Cumprir e fazer cumprir o disposlo nas clausulas deste contrato.

CLAUSULA SLTLMA-CRITERIOS DE ACE1TACAO DO OBJETO:
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7.1. Os material's serao considerados aceitos somentc apds conferidos pelo servidor responsavel pela fiscalizavao,
atendidas as especiftcaÿSes e eondiÿes exigidas neste Termo de Referencia;
7.2. Independentc da dcscricao da proposta do fomecedor, a cspecificapao tienica devera ser comprovada atraves de
documcnto de fabricaate como catalogos, manuals, ficha de especificaeio tecnica.
7.3. Itens em desaeordo com as especiftcavdes exigidas, n3o seriio aceitos, ficando ao encargo da coatratada a
substitute.
7.4. Materials com defeito, avariados ou n3o compatlveis com as especiftcavdes do termo de referencia n3o seriio
aceitos.

I

CLAUSULA OITAVA - FISCALIZACAO:
8.1. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania ftscalizara a prestapiio do service, designando o
servidor abaixo relacionado para ser o responsavel pela fiscalizavao do controlo:
8.1.1. Servidor Jorge Alex da Silva. Mntricula: 70006.

CLAUSULA NONA - PAS PESFESAS: Todos os custos com imposlos, taxas. pedagios, fretes c denials despesas
que, porventura. ocorrerem seriio de responsabilidade da CONTRATADA.

CLAUSULA DfeCliVf A - 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 DECIMA PRIMEIRA - RESCISAO: Constitui motivo para a rescisao administrativa deste contrato,
a infravdo a qualquer de suas clausulas, ou a ocorrencia das hipoteses previstas no artigo 78 da Lei no. 8.666/93.

CLAUSULA DfcCLMA SEGUNDA - PENALIDADES:
11.1. Comcte infra?ao administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 c da Lei n° 10.520, de 2002, a Contratnda
que:
1 1.1.1. inexeeutar total ou parcialmente qualquer das obligates assumidas em decorrencia da contratavdo;
11.1.2. ensejar o relardamcnto da execito do objeto;
11.1.3. fraudar na execuvSo do contrato:
1 1. 1 .4. comportar-se de mode iniddneo;

1 1.1.5. cometer fraude fiscal:
1 1.1.6. nao mantiver a proposta.
1 1.2. A Contratada que cometer qualquer das infravoes discriminadas no subitem acima ficara sujeita, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, 6s seguintes sanp&cs:

11.2.1. advertcncia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarrctem prejuizos significativos para a
Contratante;
11.2.2. MuJta de 0,5% (meio por cento), por dia de atraso na entrega do objeto ou parte dele, calcutada sobre o
respcctivo valor, respeitado o limite de 20% (vintc por cento) e observado o valor minirno de RS 50,00;
1 1 .2.3. Multa de 20% (vinte por cento), aplicada sobre o valor total da obrigavao, pela nao aceitavÿo da nota de
empenho dentro do prazo de validade do presente Contrato: ou pela n3o entrega do(s) bem(ns); ainda, pela ndo
assinatura, no prazo estabelecido, do Contrato e/ou do instrumenlo contratual, sc houver: ou pela nao prestacao da
assistencia tecnica ou pela sua prestavilo em desaeordo com as condipdes avengadas, quando for o caso;
1 1.2.4. Multa de 10% (dezpor cento), a ser aplicada sobre o valor correspondentc ao item on parte do item entregue

com defeito e/ou fora das cspccjfieavdes exigidas, a qual sera descontada do valor relatjvo a pr6xima fatura a ser paga.
Quando aplicada no ultimo mes do fomecimento, sera descontada da garantia, se liouver, caso esta tenha sido prestada
mediante cau?ao em dinheiro; se efetivada em outras modalidades. podera ser retida do ultimo pagamemo devido;

11.2.5. Multa de 30 % (trinta por cento) sobre o valor do titulo, em caso de protesto indevido;

1 1.2.6. suspensao de licitar e impedimento de conlralar com o orgao, entidade ou unidade administrativa pela qual a

Administravao Publica opera e atua concretamente. pelo prazo de ate dois anos:
11.2.7. impedimento de licitar c contratar com a Administravao pelo prazo de ate cinco anos:
11.2.8. declaravSo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administravao Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punivao ou ate que seja promovida a rcabilitavao peranle a propria autoridade que aplicou a

penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados:
11.3. Tambem ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n“ 8.666, de 1993, as empresas e os

proGssionais que:
11.3.1. tenliam sofrido condenavao definitiva por praticor, por meio dolosos, fraude fiscal no recolliimenlo de

quaisquer tributos;
11,3_2. tenliam pralicado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitavao;

11.3.3. demonstrem n3o possuir idoneidade para contratar com a Administravao em virtude de atos ilicitos praticados.
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11.4. A ap[ica?3o de qualquer das penalidades previstas realizar-se-d em processo administrative que assegurara o
contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei n® 9.7S4, de 1999.
1 1.5. A autoridade coinpctcntc, na aplicaftlo das san<;oes, levara em cortsideracSo a gravidade da conduta do infrator,
o carater educativo da pena, bem conto o dano causado a Administrate), observado o principio da proporcioiialidade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - LEG1SLACAO PERTINENTE: Este contrato e regido pela Lei n".
8.666/93 e demats normas de direito administrativo pertinentes.

E por estarem assim justos c contratados assinam o presente em 04 (quatro) vias dc igual teor e validade juridica na
presen?a de duas testemunbas abaixo, elegendo o Foro de Lauro de Freitas como competente para decidir as questdes

oriundas deste pacto.

Lauro de Freitas (BA), 06 de Abril dc 2022.

a—<g>;

MUNICiPIO DE LABRO DE FREITAS/BAU &ONTRATANTE
Moemn Lsabcl Passes Gramncho-Prefelta

!

SECRETARCfMUNICIPAL DE DF.SENVOLV1MENTO

/ SOCIAL E CIDADANIA.
Tito Luca da Silva Coelho-Sccretario
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CARVALHO NETO, INDUSTRIE E COMERCIO

/DE CONFECCOES EIREL1-CONTRATADA
i

/

TESTEMUNHASf

y
jJb X LA jy

/ NOME:NOME:
R.G. Qa, R.G
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