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CONTRATO N° 013/2022

Pelo presente instrumento, as partes abaixo designadas celebrant o presente Contrato, mediante as seguintes
declaraQfies e dausulas:

LICITACAO: Dispensa de Licitaÿo n° 003/2022, Art. 24, II, da Lei 8.666/93.
PROCESSO AD1MINISTRATIVO: 08889/2021
DOTACAO ORCAM ENTA RIA: 02.1001.2216.33903000.0195; 02.1001.2604.33903000.0195

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, inscrito no CNPJ: 13.927.819/0001-40, com sede na
Praga Jo§o Thiago dos Santos, Centro, Lauro de Freitas/BA neste ato representado por sua Prefeita Sra. Moema Isabel
Passos Gramacho.

CONTRATADA: ACDS COMERCIO E SERVIQOS EIRELI, CNPJ n° 23.985.686/0001-12, com sede na Rua Dois
de Marÿo, s/n, Casa t6rreo, CEP: 45.420-000, Centro, Cairu, Bahia, neste ato representado pelos seus atos constitutivos
e procuraÿOes em anexo, que abaixo subscreve.

CLAUSULA PR1MEIRA - OBJETO: Aquisi95o de 220 (duzentos e vinte) refis de filtros de bebedouros para as
creches e unidade escolares da rede de ensino do municlpio de Lauro de Freitas.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS:
2.1. O presente contrato ter£ vigencia de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.
2.2. O PRAZO DE ENTREGA maximo para os materials 6 de ate 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento
da Nota de Empenho.
2.3. Os produtos adquiridos deverao ser entregues no Almoxarifado da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DE LAURO DE FREITAS, endere90 ser& indicado posteriormente.

CLAUSULA TERCEIRA - PRECO: O presente Contrato tern o valor global estipulado em RS 16.280,00 (dezesseis

mil, duzentos e oitenta reais).

CLAUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO:
4.1. O pagamento ser£ efetuado no prazo de ate 30 (trinta) dias, a contar da certifica95o de que o material foi aceito e
devidamente atestado, mediante a apresenta9ao de Nota Fiscal/Fatura.
4.2. No caso de incondite nos documentos apresentados, inclusive naNota Fiscal/Fatura, serSo os mesmos restituidos a
adjudicatiria para as corre95es necess&rias, n3o respondendo a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas quaisquer
encargos resultantes de atrasos na liquida9ao dos pagamentos correspondentes. SerSo efetuadas as reten9des na Fonte
dos impostos, conforme Legisla92o vigente. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente
de liquida93o qualquer obrigatÿao fmanceira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplencia contratual,

sem que isso gere direito a acrescimos de qualquer natureza.
4.3. Qualquer atraso ocorrido na apresenta9ao da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos como condÿSo de
pagamento por parte da CONTRATADA. importara em prorroga93o automatica do prazo de vencimento da obriga95o
do Contratante.

CLAUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
5.1. Sao de exclusiva conta e responsabilidade da contratada, alem das previstas em lei e nas normas aplicaveis, as
obriga96es que se seguem;
5.1.1. Nos termos da legisla92o vigente e exigencias contidas no Termo de Referenda, observadas as especifica96es,
normas e outros detalhamentos; quando for o caso ou no que for aplicavel, fazer cumprir, por parte de seus empregados
e prepostos, as normas da Contratante.
5.1.2. Acatar as decisSes e observa9des feitas pela fiscaliza9ao da Contratante.
5.1.3. Fomecer o objeto referido, no prazo estabelecido ou quando necess&rio, informando em tempo habil qualquer
motivo impeditivo ou que impossibilite assumir o estabelecido.
5.1.4. Assumir inteira responsabilidade quanto A garantia e qualidade do objeto, reservando a Contratante o direito de
recusa-lo caso n2o satisfa9a aos padrbes especificados.
5.1.5. Manter. em compatibilidade com as obriga9des assumidas, todas as cj
exigidas.

Ii96es de habilita93o e qualifica9§o
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5.1.6. Fomecer o objeto deste termo de referenda, atendendo plena e satisfatoriamente ao especificado no mesmo.
5.1.7. Atender, de imediato, is solidtaedes relativas 3 substituifSo, reposi?ao ou troca do fomecimento do objeto que
n3o atenda ao especificado ou ainda que apresentem defeito, ou prazo de validade vencido ou muito prdximo a veneer.

5.1.8. Quando for o caso, comunicar imediatamente a Contratante qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem
funcional, para que sejam adotadas as providencias de regulariza93o necessdrias.
5.1.9. Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes do fomecimento do objeto seja

por vlcio de fabricagSo ou por aÿiio ou omissSo de seus empregados.
5.2. Assumir inteira responsabilidade quanto a qualidade dos materiais fomecidos.
5.3. Obrigaÿbes comerciais, tributarias e outras.
5.3.1. A inadimplencia com referencia aos encargos e obriga98es estabelecidos n3o transfere a Contratante a
responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderd onerar o fomecimento, razdo pela qual a Contratada renuncia
expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante.

CLAUSULA SEXTA - DAS RESPONSAB1L1DADES DA CONTRATANTE:
6.1. Proporcionar 3CONTRATADA todas as facilidades indispensaveis 3 boa execu93o das obriga98es contratuais.
6.2. Promover os pagamentos atd o prazo de 30 dias ap6s apresenta93o da nota fiscal/ fatura devidamente atestada pelo
servidor competente.
6.3. Exercer a fiscal iza93o e acompanhamento da execu9ao do Contrato.
6.4. Fomecer atestados de capacidade tecnica, quando solicitados pela CONTRATADA, desde que atendidas as
obriga95es contratuais.
6.5. Ao rejeitar os produtos que estiverem em desacordo com as especifica9aes previstas neste no termo de referencia,

notificar a contratada.
6.6. Prestar informa98es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.

CLAUSULA SETIMA - F1SCALIZACAO:
7.1. A execu9ao do servi9o relacionado neste Termo de Referencia serd acompanhada, fiscalizado e atestado pela Fiscal
de Contratos, Sra. Fabiana da Costa Santos Vilas Boas, portaria n° 002 de 04 de fevereiro de 2021, conforme

determina9ao da Secretaria Municipal de Educa93o.

Fiscal de Contratos
Fabiana da Costa Santos Vilas Boas
Matricula: 79360

CLAUSULA OITAVA - RECONHEC1MENTO: A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em
operar a rescisio administrativa deste pacto, na forma da Lei no. 8.666/93, art. 77.

CLAUSULA NONA - RESCISAO:
9.1. Constitui motivo para a rescisdo administrativa deste contrato, a infra93o a qualquer de suas clausulas, ou a
ocorrencia das hipdteses previstas no artigo 78 da Lei no. 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA - PENAL1DADES:
10.1. O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das clausulas contidas na execu93o dos servi9os sujeitara a
Contratada as san9aes previstas na Lei n° 8.666/93, garantida a prdvia e ampla defesa em processo administrativo.
10.2. O atraso injustificado na execu93o do contrato sujeitard o contratado 3 multa de mora, na forma prevista no
instrumento convocat6rio ou no contrato.
10.2.1. A aplica93o da multa n3o impede que a Administra93o rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras

san96es previstas na Lei 8666/93.
10.2.2. A multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, serd descontada da garantia do respectivo contratado.
10.2.3. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, alem da perda desta, respondera o contratado pela
sua diferen9a, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administra93o ou ainda, quando for
o caso, cobrada judicialmente.
10.3. Pela inexecu93o total ou parcial do contrato a Administra9So podera, garantida a previa defesa, aplicar ao
contratado as seguintes san95es:
1 - Advertencia;
II - Multa, na forma prevista no instrumento convocatorio ou no contrato;

III - suspens3o tempordria de participa9ao em licita93o e impedimento de contract com a Administracao, por prazo ndo

superior a 2 (dois) anos; /jf) / /)
/
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IV - Declarapao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrate Publica enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punifSo ou at6 que seja promovida a reabilitato perante a prdpria autoridade que aplicou a
penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administrasilo pelos prejuizos resultantes e apos
decorrido o prazo da santo aplicada com base no inciso anterior.
V- Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, aldm da perda desta, responderd o contratado pela sua
diferenÿa. que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administrate ou cobrada judicialmente.
VI- As san?<5es previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso II.
facultada a defesa prdvia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis.
VII- A santo estabelecida no inciso IV deste artigo € de competencia exclusiva do Ministro de Estado, do Secretario
Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez)

dias da abertura de vista, podendo a reabilita?do ser requerida ap6s 2 (dois) anos de sua aplicagdo.
10.4. As san?5es previstas nos incisos III e IV do item anterior poderdo tambem ser aplicadas ds empresas ou aos
profissionais que, em razdo dos contratos regidos pela Lei 8666/93:
I - Tenham soffido condenaifdo defmitiva por praticarem, por meios dolosos, ffaude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;
II - Tenham praticado atos illcitos visando a frustrar os objetivos da licitafdo;
III - demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administraÿdo em virtude de atos ilicitos praticados.
10.4.1. As penalidades estabelecidas nos art. 86 e seguintes da Lei Federal n° 8.666/93 ndo excluem qualquer outra

prevista neste contrato, nem a responsabilidade da Contratada por perdas e danos que causar ao Contratante ou a
terceiros, em consequencia do inadimplemento das condigSes contratuais.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - LEGISLACAO PERTINENTE: Este contrato € regido pela Lei n°. 8.666/93
e demais normas de direito administrative pertinentes.
E por estarem assim justos e contratados assinam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e validade juridica na
present de duas testemunhas abaixo, elegendo o Foro de Lauro de Freitas como competente para decidir as quest5es
oriundas deste pacto.

Lauro de Freitas (BA), 28 de Janeiro de 2022.

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS/BA-CONTRATANTE
/ Moema Isabel Passos Gramacho- frefeita
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EXTRATO DO CONTRATO N° 012/2022

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. CONTRATADA: RETEC
TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI, CNPJ n° 02.524.491/0001-03 Modalidade: Dispensa de
Licita<;ao N° 002/2022, art. 24, Inciso X, Lei 8.666/93. Processor 19116/2021. Objeto: Contrataÿao
emergencial de empresa especializada para servi«;os de Coleta, Transporte, Cremaÿao E Destinaÿao
Final De Ossadas Humanas Provenientes De Exuma<?ao, Dos Cemiterios Municipals Caribaldo Prince,

Tambem Conhecido Como Cemiterio De Portao E Ccmiterio De Areia Branca, Localizados No
Municipio De Lauro De Freitas/Ba, conforme especificaÿao no termo de referenda. Valor: O presente
Contrato tem o valor global estipulado em RS 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais). Dotatjao:

0800.2261.33903900.15000000. Prazo de vigencia: O presente Contrato tera vigencia de 90 (noventa)

dias, contados a partir da data de sua assinatura. Data da Assinatura: 28 de Janeiro de 2022. Moema
Isabel Passos Gramacho - Prefeita.

EXTRATO TERMO DE DISPENSA N° 003/2022

A vista dos documentos contidos nos autos e nos termos da art. 24°, Inciso II, Lei 8.666/93, dispenso o
procedimento licitatorio para a realizapao da despesa abaixo especificada, homologado e adjudicado.
Processor 08889/2021. Credor: ACDS COMERCIO E SERVICES EIRELI, CNPJ n°
23.985.686/0001-12. Valor: RS 16.280,00 (dezesseis mil, duzentos e oitenta reais). Dotaÿao:

02.1001.2216.33903000.0195; 02.1001.2604.33903000.0195. Objeto: Aquisi?ao de 220 (duzentos e
vinte) refis de filtros de bebedouros para as creches e unidade escolares da rede de ensino do
municipio de Lauro de Freitas. Data da Assinatura: 28 de Janeiro de 2022. Moema Isabel Passos
Gramacho - Prefeita.

EXTRATO DO CONTRATO N° 013/2022

CONTRATANTE: MUNICfPIO DE LAURO DE FREITAS. CONTRATADA: ACDS COMERCIO
E SERVICOS EIRELI, CNPJ nu 23.985.686/0001-12. Modalidade: Dispensa de Licitafao N°
001/2022, art. 24, Inciso X, Lei 8.666/93. Processor 08889/2021. Objeto: Aquisi<;ao de 220 (duzentos
e vinte) refis de filtros de bebedouros para as creches e unidade escolares da rede de ensino do
municipio de Lauro de Freitas. Valor: O presente Contrato tem o valor global estipulado em R$

16.280,00 (dezesseis mil, duzentos e oitenta reais). Dotaÿao: 02.1001.2216.33903000.0195;

02.1001.2604.33903000.0195. Prazo de vigencia: O contrato tera vigencia de 12 (doze) meses,

contados a partir da data de sua assinatura. Data da Assinatura: 28 de Janeiro de 2022. Moema
Isabel Passos Gramacho - Prefeita.

CERTIFICAQAO DIGITAL: 4SELRVUUY9ZWMRXJS3I+XA

Esta ediÿao encontra-se no site oficial deste ente.


