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LAURODE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITASFREITAS
Secretaria Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E CIDADANIA - SEMDESCde Desenvolvimento
Social e Cidadanía
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pg¡Eg PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
PRAÇA JOAO THIAGO DOS SANTOS. S/N
CENTRO

LAURO DE FREITAS
BA

CONTROLE DE SALDO DO CONTRATO N°062 2018
L Ano:2018 2. Credor: m,Sa Serv Çc5 Fultranos I'd- L Vigência
4. Gestor(a} do Contrata: Hed ve-a da Silva o re- A En ital
5. Secretaria: 6. Valor Global R$ :N 900 CC 19 06/2018 19/0 . 19

7. Objeto do contrato. LirFas iuneran

8 Tipo de contratação: Preg a Fresura 9. NE: 0 :Hi i
:

10. Ocorreu algum aditivo: ST
IL £m caso positivo. qual tipo de aditivo? Valor Prazo Prazo e valor

INI Ordem Ne da S.F N° Nota Fiscal Valar Aditivo (RS) Saldo Anterior R$ Valor Pago R$ Saldo Atual R$
1 RS 1 7 1 900 3

Anexos a este controle
x Soliataçäo de Fornecimenta
x Cópia da Nota de Empenho

Nota fiscal atestada
Copia do contrato
Copia de aditivo (se houverl
Kit de regularidade fiscal (Certidöes junta a Fazerada fe r 1/Estadual iopal/FGTS/INSS)
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PREFEITURA MUNICIPALDE

LAURO DE FREITAS

CONTRATON° 062/2018

O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, inscrita no CNPJ MF sob o n? 13.927.819 000MO, neste
ato representado pela sua Prefeita Sra Moema Isabel Passos Gramacho, denominada Contratante, e a

empresa ITINGA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA, pessoa juridica de direito privado, insenta no
CNPJ n33183T956 0001-00, com sede na Pua Miguel Pc,eluc, 53A, Itinga. Lauro de FreRas BA,
neste ato representada na forma dos seus estatutos sociais ou procuração, doravante denominada
Contratada, pesante as testemunhas abaixo firmadas, celebram o presente Connato, de acordo com o
constante no Processo n° 10312/2018, referente ao Pregão Presencial para Ata de Registro
de Preço n° 008/2017, em observânaa a lei n° 8.666/93, rnediante as ciàusulas e condições a

seguir enunciadas, sendo do tipo menor preço globat

CLÁUSULAPRIMEIRA - OBJETO:

1.1 A Contratação de empresa espeaahzada para prestação de seoços funeranos paa Mender as
necessidades da Secretana Municipal de Desenvolvimento Soaal e Cidadania, de acorco coro
SOC constante nos autos

LL O presente contrato é decorrente de Ata de Registro de Preço, oriunda de Pregäo Presenaal n

008/2017, decorrentedo Processa Adminisbahvon° 03022/201T

1,3 A CONTRATADA ficará obrigada a acertar, nas mesmas condições contratuais, os ac escimos ou
supressäes que se rizererr no objeto, de atè 25% de valor inicial atuabzado do contrato.

CLÁUSULASEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕESDE PAGAMENTO

2.1 Fica estipulado em R$174.900,00 (Cento e setenta e quatro mil e novecentos reais) o
valor totai a ser pago è CONT RATADA pela CONTRATANTE.

2.1.1 Os pneços urntarios e global retro referidos são finais, näo se admitindo aualquer acrescimo,
estando induldos no roesmo a das as despesas e custos, diretos e indiretos, como tarnbèm os lucros
da CONTRATADA.

2.2 O pagamento sera efetuado atraves de Ordem Bancana.. mediante cepósito na conta corrente da

Contratada, no prazo de ate 30 (trinta) dias otels após a entrega do material no local determinado
acompanhaco da respec±iva Nota F scal; Fatura, eminda de acordo com a Nota de Empenho, a qual
sera conferida e atestada pelo servidor ou comissäo responsavel pelo recebimento, observado o
estabdecido no Art. 50 da Lei ye 8.666.793. e desde que näo ocorra fator irnpeditivo provocadopela
Contratada.

2,3 Nenhum pagamento sera efetuado à Contratada enquanto pendente de lauidaçäo qualquer
obrigação financeira que lhe foi imposta, em virtude de perahdade ou inadimplènaa, sem que isso

gere direito ao pleito de reaiustamentodos pr eÇos ou correção monetana.

2,4 O (s) pagamente incicado no item 12, somente serä täo; hberado(s) med:ante apresentaÇão
da Nota Fiscal Fatura, eminda em nome da Refeara munidpal de Lauro de Freitas

2.5 Havendoerro na Nota Fiscal/Fatura ou descumpamentodas conoigöes pactuadas, no todo ou em
parte, a tramitação da Not= FiscaWEatur3 sera suspensa para que a CONTRATADA torne as

providëncias necessánas à su a correçäc, assara a ser considerada, para efetto de pagamento, a data
de reapresentação de docum, t to ern questão, corngido e atestado.

1
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PREFEITURA MUNICIPALDE
" LAURO DE FREITAS
PREGÃO PRESENCIAL- 008 2017

5.1 Os recursos financeirospara pagamentoda despesa decorrente do objeto deste contrato correrào
à conta da Dotação Orçamentária:
02.1200.2017.33903900.00.

CLÂUSULASEXTA - REGIME DE EXECUÇÂO
6.1 O regirne de e:«ecução se:4 o de emprettada por preço globat.

CLÁUSULASÉTIMA - DAS .ESPONSABILIDADESDA CONTRATADA

7 1. Säo de exdusiva conta e responsabihdade da contratada, alem das previstas em lei e nas normas
aplicáveis, as obagaçöes que se seguem.

7.2. Obrigações Gerais:

7,2.1. Responsabilizar-se ategralrnente pelos serviços prestados, nos termos da legislação vigente e

e×igências contidas nos autos, observadas as especificaçöes, normas e outros detalhamentos; ouando

for o caso ou no que for apucável, fizer cumpar, por parte de seus empregados e prepostos, as

normas da Contratante;
7.2.2. Acatar as decisöes e observações feitas pela fiscalização da Contratante;
7,2.3. Fornecer/realizariprestar o objeto referido, no prazo estabeleado ou quando necessáno.

informandoem tempo habil qualquer mot;vo impeditivoou que impossibéte assumir o estabelecido;
7.2.4. Assumir inteira responsabilidade quanto a garantia e qualidade do objeto, reservando a

Contretanteo direito de recusá-lo caso não satisfaÇa aos paorões espeaficados;
7.2.5. Manter, em compatibliidadecom as obagações assumidas, todas as condiÇões de habàtaÇão e

qualificaÇão exigidas;

7.3. Obrigaçöes Operadorais:

7.3.1. Fornecer/realizarprestar o objeto deste termo, atenaendo plena e satisfatoriamente ao

esuecincado no mesmo;
7.3.2. Atender, de imediato, as solicitações relativas a substituição, reposição ou troca do objeto
licitado que näo atenda ao especificado ou ainda que öpresentem defeito, ou prazo de valicade
vencido ou muito próximo a vencer;
7,3.3. Quando for o caso, comunicar imediatamenteà Contratantequalquer anormalidadeverificada,
indusive de o<dem furicional, para que sejam adotadas as providênciasde regularização necessarias:

7.3.4. Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes do

fornecimentodo objeto seja por vício de fabncação ou por ação ou omissão de seus empregacos;

73.5. Assurmr inteira responsabilidade quanto a qualidadedos matenais forneados:

7.4. Obrigações comerciais, tributárias e outras:

7.4.1, Assumir a responsabãdade por i ,cos os encargos e obngaçöes previstos na legislação

decorrentes a distnbu!Çño de matenals de e×pediente, obrigando se a saida-los na epoca própna,

7A.2. A madimplència com referänaa aos encargos e obngaçôes estabelcodos não transfere a

contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, nem podera onerar o fomecimento, razão pela

cual a Contratada renuncia e uressamente a qualquervinculo de solidanedade, ativa ou passwa, corn

a Contratante.

CLÁUSULAOITAVA - DAS AESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PREGÀO PRESENCIAL - N" 008 2017

8.1 Proporcionar a CONTRATADA todas as facilidades indispensaveis à boa execuÇão das obrigações

contratuais.
8.2 Promoveros pagamentos dentro do prazo estipulado e nas condições estabelecidas.

8.3 Exerœr a fiscalização e acompanhamentoda e×ecuçäo do Contrato.
8.4 Fornecer atestados de capaadade tècnica, quando soliatados pela CONTRATADA, desde que
atendidas às obrigacòes contatuais.
8.5 Rejeitar os produtos que estiverem em desacordo com as espeaficações prev:stas na Ucitação e

notificar a contratada.
8.6 Prestar as informações e os esdarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.

CLÂUSULANONA - DA FACULDADEDE EXIGIBILIDADE

9.1 Fica estabelecido que, na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA
qualquer condição deste contrato, tal faculdade não importará em novação, nâo se caracteritando
came renuncia de exigHa em oportunidadesfuturas.

CLÁUSULADECIMA - DA CESSÄO OU TRANSFERÊNCIA

10.1 O presente contrato nao podera ser objeto de cessão, transferênciaou subcontratação, no todo
ou em parte sem previa e expressa anuència da CONTRATANTE.

CLÁUSULADECIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÖES

11.1 Em caso de inexecuÇão do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução,
quantidade inferior ao soliatado, inadimplemento contratual ou näo veracidade das informaçöes
prestadas, a Contratadaestam sujeita as segumtes sanções admmistrativas, garantida prévia defesa:

L Advertência.
II Muitas:

a) de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso na entrega do materialiserviço sobre o valor total da

nota de empenho, limitados a 10% (dez por cento) do mesmo valor.
b) de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, por infração a qualquer cláusula

ou condição do Edital, näo especificada na alinea "a" deste inciso, ou pela entrega do materiaVserviço

em desacordo com a prooosta apresentadaocla empresa. aplicada em dobro na reincidëncia.

c) de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta vencedora,no caso de recusa njustificada

om licitante adjudicatariaem assinar o Contrato ou deixar de apresentaros documentos exigidas, nos

prazos e cond Çöes estabelecidas neste Edital.

d) de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta, no caso de rescisäo do contrato por ato

unilateral da Administração, motivado por culpa da Contratada, garantida prévia defesa, independente
das demais sanções cabivers;

e) de 10% (dez por centoi sobre o valor do matenavserviÇoa ser restituído, pelo atraso na entrega
ou em desacordo ao exigido pelo Municipio de Laura de Freitas, s.omado ao valor do matenavserviço
quando o mesmo não for entregue,
f) de 0,5% (cinco déamos poi cento) ao dia sobre o valor adludicado, no caso de não-substituiçäo de

material no prazo determir i do no Termo de Referência, caso não esteja de acordo com as

especificações exigidas em e ital. limitada a incidência a 10 (dez) dias úteis. Após o dec mo cia e a

criteno da administração, pecera a ocorrer a näo-aceitaçäo do produto e|ou a sua substituiçäo, rJe
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forma a configurar, nessa hipotese, inexecuÇão parcial da obrigaçäo assumida,

g) Suspensäo temporaria de partiapacäo ern licitaçäo, impedimento de contratar com a

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

h) dedaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perduraremos motivos determinantesda punição ou até que seja promovidaa reabilitação perante a

própna autoridadeque aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarar a

Administraçäo pelos pre;uizos resultantes e após decomdo o prazo da sançäo achcada com oase no

inciso anterior.
No processo de aplicação de sangöes é assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa,

facultada defesa prèvia do interessado no orazo de 05 (cinco i dias uteis contados da respectiva
intimação.
As sançðes serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de impedimento de licitar e

contratar com a União, a liatante deverá ser descredendadapor igual periodo, sem prejuizo das

muitas aqui estipuladas e também previstas na Lei n.° 8.666|93.
O valor das multas aplicadas deveráser recolhido no prazo de 05 (anco) dias úteis, a contar da data

da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será autornaticamentedescontado
do pagamentoa que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistënda ou insuficiënaa de crédito da

Contratada o valor devido será abatido da garantia, quando houver. Sendo a garantia insufloente,
deverà ser cobrado o valor complementar. A mutta não paga será cobrada admirustrativamente
e|ou judicialmente, com a inscriÇão na Divida Ativa da iJnião

CLÁUSULADÉCIMA SEGUNDA- DAS ALTERAÇÕES E RESCISÃO
12.1 O presente contrato poderá ser alterado mediante celebraçäo de termos aditivos, e rescindido
nas hipóteses previstas no artigo 78 a 80 da Lei Federal 8.666/93, com as consequènaas indicadas no
artigo 80, sem prejuizo das sançães previstas naquela lei e neste contrato.

12.2 Os casos de resúsäc contratual serão formalmerce motivados nos autos do processe,
assegurando o diredo a prëvie e ampla defesa.

12.3 No caso de resdsäo deste contrato, a CONTRATADA receberá apenas o pagamentodo serviÇo

já entregue e aprovado pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULADÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÂO

13.1 A CONUMTANTE fica investida dos maís ampkts poderes para fiscalizar toda a execuçäo do

objeto, impugnando quaisquer erros ou omtssães que considere em desacordo cor, as obogações de
CONTRATADA.

CLÃUSULADÊCIMA QUARTA - DO RECEBIMENTODOS MATERIAIS

14.1 O receb:mento do objeto contratado será efetuado pela CONTRATANTE,da seguinte forma

a) Provisoriamente, medianteassinatura de recebîmentona nota fiscal;

b) Definidvamente,depois de realizada a verincacio que comprovea prestaçãofentrega
dos serviços/materialsem até 30 (trinta) dias,

14.2 O recebimento provisono ou definitivo do objeto contratado não exdul a responsabilidade da
CONTRATADA quanto à qualidade dos produtosiserviços, podendo estes setern evolvidos quando

ficar evidendadoa existêncir 1e irregulandades.
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14.3 Constatada irregularidade na entrega do opjeto contratado, fica a CONTRATADA obrigada a

substituídos e au realizá-lo novamente, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) boras,
independentementeda aplicação das sanções previstas.

14.4 O recebimento definitivo do objeto contratado, deverá ser confiado a uma Comissän de, no
minimo,. 03 (très) membros.

14.5 Esgotado o prazo de rerebimento provisonosem qualquer manifestaçäo do tecnico responsável,
considerar-se-a definitivamente aceito pela Administraçäo o objeto contratual, para todos CS efeitos,
salvo justificativa escrita fundamentada.

CLÁUSULADËCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 Serão partes integrantes deste contrato:
a) Edital e Anexos;
b) Proposta de Preços da CONTRATADA;
c) Processo administrativo no 03022/2017.

. 3.2 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escnto aevendo as
correspondêndas encamínhadas pela CONTRATADA serem protocoladas, pois se dessa fom a

produzirão efeito.

15.3 Aos casos não previstos neste instrumento aplicar-se-äo os dispositivos estabeleados na Lea

Federal 8.666/93

CLAUSULADECIMA SEXTA - DO FORO

16.1 Fica eleito o foro da Odade de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, como o competente para
dinmir questões decorrentesdo cumprimentodeste contrato, renundando as pades a qualquer outro
por mais privilegiadoque seja

O
E por estarem assim, Justos e contratados, na presença das testemunhas abaixo, assinam as partes
este instrumento em 04 (quatro) vtas de igual teor e forma.

Lauro de Freitas (BA), 18 de junho de 2018.

CONTRATANTE CONTRATADA
MUNIÇÍPlpDE LAURo bE FREITAS ITINGA SERVIÇOS FUNERÁRIOS
LTDA ~ ¯

Moema Isabel Passos Gramacho

TESTEM NHAS: ½wevi
NOME: (' , ( S ¯¯ Luio NOME: N1
CPF: p CPF: ; p






















































































