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r ""MIZADOCONTRATO N° 101/2022

Pelo presente instrumento, as partes abaixo designadas celebram o presente Contrato, mediante as seguintes
declaragoes e clausulas:

LICITACAO: Dispensa de Licitagao n° 019/2022, Art. 24, II, da Lei 8.666/93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 06924/2022
DOTACAO ORCAMENTARIA: 0800.2163.33903000.15000000

CONTRATANTE: MUNIC1PIO DE LAURO DE FREITAS, inscrito no CNPJ: 13.927.819/0001-40, com sede na
Praga Joao Thiago dos Santos, Centro, Lauro de Freitas/BA neste ato representado por sua Prefeita Sra. Moema Isabel
Passos Gramacho.

CONTRATADA: VALDIR SANTOS SOUZA 56443706587, CNPJ n° 19.258.596/0001-52, com sede na Tv. do
Jenipapeiro, 225, tdrreo, CEP: 40.717-240, Plataforma, Salvador, Bahia, neste ato representada pelos seus atos
constitutivos e procuragoes etn anexo, que abaixo subscreve.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO: Contratagao de empresa especializada em fornecimento de alimentos para
consumo na Festa dos Agentes de Limpeza (Dia Do Gari), conforme especificagSes abaixo:

mam||§

. WSma

CHURRASCO COMPLETO (CARNE VERMELHA /
FRANGO / CALABRESA) E ACOMPANHAMENTOS -
250g (duzentos e cinquenta gramas) de came/proteina por

1 KIT 450

kit.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS:
2.1. O presente contrato terd vigencia de 30 (trinta) dias, contados da data de sua assinatura.
2.2. A empresa contratada se compromete a efetuar a entrega do objeto, na data de 10/06/2022;
2.3. O local de entrega serd na Secretaria Municipal de Servigos Publicos, Av. Gerino de Souza Filho, QD.14 - LTS
2,3,16 E 17, Bairro: Caji-Lauro de Freitas/BA, no hordrio;

2.4. Forma da entrega:

2.4.1. Buffet livre para os acompanhamentos (Feijao tropeiro, Arroz, Farofa, Vinagrete, Salada de maionese e Salada de
repolho mista);

2.4.2. Mesa de Buffet completa, com pratos, talheres, palitos, guardanapos e churrasqueira;

2.4.3. As carnes (frango, calabresa e came vermelha), quantidade aproximada de 250g por pessoa, deverao ser servidas

por gargons oferecidos pela empresa contratada.

2.5. Caso sejam constatadas inadequagoes, falhas ou incorregdes no fornecimento dos alimentos, fica a contratada

obrigada a substituir imediatamente, sem Snus para a Contratante;

2.6. Caso a substituigao ndo ocorra no prazo determinado no item anterior, estard a Contratada incorrendo em atraso na
entrega e sujeita d aplicagao das sangdes;

CLAUSULA TERCEIRA - PRECO: O presente Contrato tern o valor global de R$ 13.500,00 (treze mil e
quinhentos reais).

CLAUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO:
4.1. O pagamento serd efetuado no prazo de atd 30 (trinta) dias, a contar da certiflcagao de que o material foi aceito e
devidamente atestado, mediante a apresentagdo de Nota Fiscal/Fatura;
4.2. No caso de incorregdo nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serdo os mesmos restituidos d
adjudicatdria para as corregSes necessarias, nao respondendo a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA quaisquer
encargos resultantes de atrasos na liquidagSo dos pagamentos correspondentes. Serdo efetuadas as retengoes na |ph)e
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dos impostos, conforme Legislaÿo vigente. Nenhum pagamento serd efetuado d CONTRATADA, enquanto pendente
de Iiquida$do qualquer obrigafao financeira 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 apresentaÿSo da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos como condi?do de
pagamento por parte'da CONTRATADA, importara em prorrogaifEo automdtica do prazo de vencimento da obrigafao
do Contratante.

CLAUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
5.1. Cumprir fielmente com as condifoes e especificaÿdes contidas neste Contrato;
5.2. Efetuar a entrega do objeto licitado em perfeitas condiÿoes, na data e local indicado pela Administrafdo, em estrita
observancia das especifica9Ses do pedido e da proposta;
5.3 Responsabilizar-se pelos vlcios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,13,18 e 26, do C6digo
de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), implicando na obriga?ao de, a crit6rio da AdministrafSo, substltuir,
reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, 4s suas expensas, no prazo mdximo de 24 (vinte e quatro) horas, o produto
com avarias ou defeitos;
5.4. Comunicar a Administragao, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com devida comprovagSo;
5.5. Resporisabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, comerciais, taxas,
fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestagSo de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na
execugao do contrato;
5.6. Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materials ou servigos que apresentarem alteragoes,
deterioragdes, itnperfeigQes ou quaisquer irregularidades discrepantes 4s exigSncias do instrumento convocatdrio, ainda
que constatados apds o recebimento e/ou pagamento;
5.7. Cumprir rigorosamente as normas de seguran9a do trabalho e os demais regulamentos inerentes 4 confecgao dos
produtos;
5.8. Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessdrios para o adimplemento das obrigagoes decorrentes da
entrega do material, tais como transportes;
5.9. Providenciar o despacho, o transporte e a entrega dos materials solicitados, 4s suas expensas, sem qualquer 6nus
para a Contratante, no endere90 do solicitante, dentro dos prazos estipulados;
5.10. Reparar, corrigir, remover, confeccionar ou substituir, 4s suas expensas, no total ou em parte, os produtos que se
verificarem vencidos resultantes dos materials empregados, nao sendo aceitos produtos obtidos por meio de
reaproveitamento;
5.11. Caso sejam constatadas inadequagBes, falhas ou incorregoes no fomecimento do objeto, fica a Contratada
obrigada a substituir de imediato o objeto, sem onus para a Contratante;
5.12. Caso a substituigao nao ocorra, estar4 a Contratada incorrendo em atraso na entrega e sujeita a aplica9§o das
sangBes.

CLAUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:
6.1. Receber o objeto, disponibilizando local, data e hor4rio;
6.2. Verificar minuciosamerite, no prazo fixado, a conformidade dos objetos recebidos com as especifica96es constantes
do pedido e da proposta, para fins de aceita94o e recebimento definitivos;
6.3. Efetuar o pagamento no prazo previsto, conforme contrato;
6.4. Devolver todo e qualquer bem que estiver em desacordo com as especificagoes definidas no Termo de Referenda,
solicitando expressamente a sua substituigao;
6.5. Solicitar a substituigao dos produtos que se apresentarem vencidos;
6.6. Acdmpanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagoes da Contratada, atravds de servidor especialmente
designado;
6.7. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cl4usulas deste contrato.

CLAUSULA SETIMA - FISCALIZACAO:
7.1. A Secretaria de Servi9os Publicos fiscal izar4 o contrato, designando o servidor abaixo relacionado para ser o
responsdvel pela fiscaliza9ao do contrato:
7.1.1. Servidor Respons4vel pela fiscaliza94o do contrato: Felipe do Nascimento Musse.
Cargo/Fun94o: Assessoramento Direto
Matrlcula: 092132
Fone para contato: (71) 3288-8828 / (71) 99611-1006

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

J,cdn,° Carlosf.de
Secretario Sesj
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CLAUSULA NONA - RESCISAO:
9.1. Constitui motivo para a rescisao administrativa deste contrato, a infract) a qualquer de suas clausulas, ou a
ocorrdncia das hipdteses previstas no artigo 78 da Lei no. 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA - PENALIDADES:
10.1. Caso a CONTRATADA deixe de entregar ou apresente documentafSo falsa exigida para o certame, venha ensejar
o retardamento da execu9ao de seu objeto, nSo mantenha a proposta, falhe ou fraude na execugSo do contrato, venha a
comportar-se de modo inidoneo ou cometa fraude fiscal, ficard sujeita is seguintes penalidades:
I. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total, previsto neste instrumento;
II. Multa de mora de 0,1% (um ddcimo por cento) ao dia, incidente sobre o valor total, previsto neste instrumento,
acrescido da multa de 10% (dez por cento) de que trata a allnea anterior, se for o caso, durante o periodo de atraso
injustificado objeto de licita?ao ou cumprimento de qualquer outra clausula contratual;
III. Suspensao temporaria de participate em licitato e impedimenta de contratar com Administrafao, pelo prazo de 2
(dois) anos;
IV. Declarato de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrate Ptiblica enquanto perdurarem os motivos
determinantes na punifao ou ate que seja promovida sua reabilitafio, perante a prdpria autoridade que aplicou a
penalidade, que seri concedida sempre que o contratado ressarcir a Administrate pelo juizo resultante e apds decorrido
o prazo da santo aplicada com base na allnea anterior.
V. 0 pagamento da multa prevista nesta cldusula sera pago em Instituito Financeiras credenciadas pela Prefeitura
Municipal, apds emissSo do documento pertinente (DAM- Documento de Arrecadato Municipal), no prazo de 10 (dez)
dias uteis da intimate, entregando cdpia do pagamento na Tesouraria Municipal. O nao pagamento da multa no prazo
previsto ensejara a sua execu?ao judicial.
VI. Os recursos das penalidades referidas nesta Cldusula caberio recurso, no prazo de 05(cinco) dias uteis da intimate
do ato, a Prefeitura Municipal, a qual poderd
reconsiderar sua decisSo ou nesse prazo, encaminhd-lo devidamente informando para decisao, dentro do mesmo prazo.
10.2. 0 descumprimento total ou parcial das obriga?6es assumidas pela CONTRATADA, sem justificativas aceitas pela
Administrate, resguardados os procedimentos legais pertinentes, podera acarretar, isolada ou cumulativamente, as
san95es administrativas de advertencia, multas e impedimenta de licitar e contratar com o munidpio;
10.3. As san96es administrativas serao aplicadas de acordo com a gravidade das infra9oes cometidas pela
CONTRATADA, nos seguintes casos:
10.3.1. Advertencia, nos casos de descumprimento parcial do contrato, a critdrio da Contratante;
10.3.2. Multa moratdria de 0,3% (tres ddcimos por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, a partir do 1° (primeiro)
dia de atraso na entrega ou atraso na substituÿao do material, ate o 30° (trigesimo) dia;
10.3.3. Multa moratdria de 0,5% (cinco ddcimos por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, a partir do 31°
(trigdsimo primeiro) dia de atraso na entrega ou atraso na substitute do material, ate o 60° (sexagesimo) dia, a partir
do qual serd considerada inexecu9ao total da parcela, cumulada com multa compensatdria de ate 15% (quinze por
cento) sobre o valor do empenho e rescisao contratual;
10.3.4. Impedimenta de licitar e contratar com o municlpio, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, para as hipdteses previstas
no art. 7° da Lei 10.520/2002.
10.4. Para as hipdteses de descumprimento parcial do contrato, serd aplicada multa compensators de at6 10 % (dez por
cento) sobre o valor da Nota de Empenho, podendo ser cumulada com rescisao contratual. Considerar-se-d
descumprimento parcial do contrato, sem prejulzo das demais hipdteses previstas na legisla9ao:
a) a entrega de materiais diversos do especificado no Termo de Referenda ou do oferecido pelo licitante em sua
proposta;
b) a apresenta9ao dos materiais em embalagem violada ou com indlcios de ma conserva9ao, hipdtese em que o
recebimento poderd ser rejeitado;
c) a entrega parcial doS Inateriais solicitados.
10.4.1. A critdrio da Administrate, na hipdtese de descumprimento parcial, caso seja conveniente, poderd o objeto ser
aceito, sem prejuizo da multa compensators correspondente e glosa na Note de Empenho do valor correspondente d
parcela nao cumprida.
10.5. Para as hipdteses de descumprimento total do contrato, serd aplicada multa compensatdria de atd 15 % (quinze por
cento) sobre o valor da Nota de Empenho, podendo ser cumulada com rescisao contratual. Considerar-se-d
descumprimento total do contrato:
a) a nao entrega do material solicitado ou a ndo substituÿdo de material rejeitado, apds hipotese prevista no subitem
10.3.3;
b) a recusa injustificada em assinar o termo contratual ou receber a nota de empenho;
c) reincidencia nas hipdteses previstas nas allneas a e b do subitem 10.4;
10.6. Quaisquer das Sardes Administrativas poderdo, a juizo da Administra93o e havendo compatibilidade, ser
aplicadas de forma concomitante;
10.7. O valor da multa poderd sÿdescontado do pagamento a ser efetuado ao foj sdor;
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10.8. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o fomecedor obrigado a recolher a importancia devida no prazo de
15 (quinze) dias, contados da comunicafSo oficial;
10.9. Esgotados os meios administrativos para cobranpa do valor devido pelo fomecedor, este serd encaminhado para
inscrito em divida>ativa.
10.10. Deverio ser observados, na hipotese de aplica?ao das SanfOes Administrativas, os prinripios do devido processo
legal e da ampla defesa, no prazo de at6 5 (cinco) dias uteis a contar do dia em que tomar conhecimento dos fatos;
10.11. A aplicaÿfio das referidas SanfSes Administrativas nao obsta as responsabilidades legais da licitante por perdas e
danos causados k Administrate Publica.
10.12. Em caso de nao regulariza?ao da documentato entregue anexa a nota fiscal, ap6s o decurso do prazo concedido
pela Contratante, o contrato sera rescindido e serd aplicada de multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do
empenho.

CLAUSULA DECIMA PR1ME1RA-CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO:
11.1. Os itens/alimentos ser&o considerados aceitos somente apos conferidos pelo servidor responsavel pela
fiscalizafao, atendidas as especifica?5es e condi?8es exigidas no Termo de Referenda;
11.2. Itens em desacordo com as especificafOes exigidas, nao serSo aceitos, ficando ao encargo da Contratada a
substitui?ao;

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - LEGISLACAO PERTINENTE: Este contrato 6 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
presen5a de duas testemunhas abaixo, elegendo o Foro de Lauro de Freitas como competente para decidir as questSes
oriundas deste pacto.

Lauro de Freitas (BA), 08 de Junho de 2022.

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS/
tMoeina Isabel Pass

Carlatftj$ÿbreu 1/
Secret/rio Sesp A_, Ma/ 91023 1 / 1_

SECRF\AR1A MUNltMPALDE SERVICES P1UBLICOS
Antonio Carros Ferreira de AWreu -lSecretdrio
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-Prefeita

AMHR SANTOS SOUZA $6443706587- CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME: xfOdTo'Cs-
VI 30

NOME
R.G. R.G

de FreitasIBA
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TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 019/2Q22

A vista dos documentos contidos nos autos e nos termos do artigo de n° 24, II, da

lei Federal de n° 8.666/93 e suas altera?oes, DISPENSO O PROCEDIMENTO LICITATORIO

para a realizaÿao da despesa abaixo especificada, HOMOLOGADO E ADJUDICADO, o

presente ato, nos termos que se segue.

1

N° PROCESSO: 06924/2022

CREDOR: VALDIR SANTOS SOUZA 56443706587

CNPJ: 19.258.596/0001-52

ENDEREÿO: Tv. do Jenipapeiro, 225, terreo, CEP: 40.717-240, Plataforma, Salvador, Bahia

OBJETO DE CONTRATAÿAO: Contrata9ao de empresa especializada em fomecimento de
alimentos para consumo na Festa dos Agentes de Limpeza (Dia Do Gari).

DOT AO ORNAMENTARIASECRETARIA VALOR

SESP R$ 13.500,000800.2163.33903000.15000000

Lauro de Freitas, 08 de Junho de 2022.

Moema Iss is&SvGramacho

’refeita Municipal


