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CONTRATO N°104/2022

O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, inscrito no CNPJ/MF sob o N° 13.927.819/0001-40, com sede na Praça Joäo Thiago

dos Santos, s/n, Centro, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada pela sua Prefeita Municipal - Sra

Moema Isabel Passos Gramacho,e a empresa MS COMERCIAL MERCANTIL EIRELI, inscrita no CNPJ/MF, sob o N©

35.852.210/0001-92, com sede na Rua Palestina, 12, Casa, Uruguai, Salvador, Bahia, CEP: 40.450-570, neste ato representado

na forma dos seus estatutos sociais, doravante denominada CONTRATADA, perante as testemunhas abaixo firmadas, celebram

o presente Contrato, mediante as clausulas e condições a seguirenunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CAL REFINADA PARA PINTURA EM INTERIORES E

EXTERtORES, PARA ATENDER AOS SERVlÇOS DE LIMPEZA URBANA PRESTADOS PELA SESP - SECRETARIA
MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA NESTE EDITAL.

CLÁUSULASEGUNDA - FUNDAMENTAÇÄO LEGAL

2.1. A fundamentação legal do presente Certame será regida pela Lei N° 10.520, de 17/07/2002, Decretos Municipais N°

2413/2006 e 2.356/2005 e subsidiariamente, pela Lei Federal N° 8.666 e Lei Complementar N° 123/06

CLÁUSULATERCEIRA - DOCUMENTAÇÄO COMPLEMENTAR

3.1. Integram e complementam este termo de Contrato, no que não o contraria, ato convocatório, a Proposta da CONTRATADA
e demais documentos integrantes e constitutivos do procedimento licitatório, Pregão Eletrônico N° 005/2022, constante no

Processo Administrativo de N°02675/2022.

CLÁUSULAQUARTA - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA ENTREGA
4.1. Data de Entrega: até 30 (trinta)<Iias corridos, a contar da assinatura do contrato.
4.2. Local: Secretaria M. de Serviços Públicos - Av. Gerino de Souza Filho, QD.14 - LTS 2,3,16 E 17 - Caji - Lauro de Freitas/BA
4.3. Prazo contratual: 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: É de responsabilidade da CONTRATADA a entrega dos materials/ serviços no local designado no

Termo de Referência.

CLÁUSULA QUINTA-'DO PREÇO

5.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo objeto do presente contrato, o valor GLOBAL de R$71.840,00(setenta e

um mil oitocentos e quarenta reais), conforme apresentado na Proposta da CONTRATADA, devidamente aprovada pela

CONTRATANTE.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Estão inclusos no valor previsto nesta Cláusula, todos os tributos, contribuiçöes e encargos

trabalhistas incidentes sobre o objeto deste Contrato, de acordo com a legislação em vigor, bem como todas as despesas e

custos, diretos e indiretos, como também os lucros da CONTRATADA.
PARÁGRAFO SEGUNDO: As despesas decorrentes ao objeto da presente licitação estarão incluídas nos preços propostos,

sendo de inteira responsabilidade da contratada.

CLÁUSULASEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas decorrentes da execução deste Contrato será no presente exercício com ree orçamentários das

contratantes assim classificados: 02.0800.2163.33903000.15000000

Antõnio Carlos F. de Acreu
se ri esp RAPHAEL C .
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CLÁUSULASÉTIMA - FORMA DE PAGAMENTO

14.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da certificaçäo de que o material foi aceito e

devidamente atestado, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura.

14.2 No caso de incorreçäo nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão os mesmos restituídos à

adjudicatária para as correções necessárias, não respondendo a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA quaisquer encargos

resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. Seräo efetuadas as retenções na Fonte dos impostos,

conforme Legislação vigente. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a

acréscimos de qualquer natureza.

14.3 Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos como condiçâo de pagamento

por parte da Contratada, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigaçäo do Contratante.

CLÁUSULA OITAVA - TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO

8.1. A CONTRATADA näo poderå transferir ou ceder o presente Contrato, sob pena de rescisão do ajuste.

CLÁUSULANONA-DEVERESDOCONTRATADO
9.1 Cumprir fielmente com as .condiçöes e especificações contidas no contrato e no Edital da Licitação, de acordo com a

legislação em vigor;

9.2 Cumprir fielmente com as condiçöes e especificações contidas neste Contrato, do Termo de Referência;

9.3 Efetuar a entrega do objeto licitado em perfeitas condiçöes, na data e local indicado pela Administração, em estrita

observância das especificações do pedido e da proposta;

9.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,13,18 e 26, do Código de Defesa

do Consumidor (Lei 8.078/1990), implicando na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover,

ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o produto com avarias ou defeitos;

9.5 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de entrega, os motivos que

impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com devida comprovação;

9.6 Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes,

seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do

contrato;
9.7 Substituir, arcando-com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem alteraçöes, deteriorações,

imperfeiçöes ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instrumento convocatório, ainda que constatados ap6s

o recebimento e/ou pagamento;

9.8 Cumprir rigorosamerite as normas de segurança do trabalho e os demais regulamentos inerentes à confecção dos produtos;

9.9 Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes da entrega

do material, tais como transportes;

9.10 Providenciar o despacho, o transporte e a entrega dos materiais solicitados, às suas expensas, sem qualquer ônus para a

Contratante, no endereço do solicitante, dentro dos prazos estipulados;

9.11 Reparar, corrigir, remover, confeccionar ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos que se verificarem

com defeitos ou incorreçöes resultantes dos materiais empregados, não sendo aceitos produtos obtidos por meio de

reaproveitamento.

CLÁUSULA DECIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1 Receber o objeto, disponibilizando local, data e horário;

10.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos objetos recebidos com as espec ica es constantes do

pedido e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
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10.3 Efetuar o pagamento no þrazo previsto, conforme contrato;

10.4 Devolver todo e quâlquer bem que estiver em desacordo com as especificaçöes definidas no Termo de Referência,

solicitando expressamente a sua substituição;

10.5 Solicitar a substituição dos bens que apresentarem defeitos de fabricação;

10.6 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

10.7 Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste contrato.

CLAUSULADÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 Caso a CONTRATADA deixe de entregar ou apresente documentação falsa exigida para o certame, venha enseja o

retardamento da execução de seu objeto, não mantenha a proposta, falhe ou fraude na execuçäo do contrato, venha a comportar-

se de modo inidôneo ou cometa fraude fiscal, ficará sujeita às seguintes penalidades:

I. Muita de 10% (dez por cento) sobre o valortotal, previsto neste instrumento;

II. Multa de mora de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, incidente sobre o valor total, previsto neste instrumento, acrescido da

multa de 10% (dez por cento) de que trata a alínea anterior, se for o caso, durante o periodo de atraso injustificado objeto de

licitação ou cumprimento de qualquer outra cláusula contratual;

III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, pelo prazo de 2 (dols)

anos;

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos

determinantes na punição ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,

que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelo juizo resultante e após decorrido o prazo da sanção

aplicada com base na alínea anterior.

V. O pagamento da multa prevista nesta cláusula será pago em Instituiçäo Financeiras credenciadas pela Prefeitura Municipal,

após emissão do documento pertinente (DAM- Documento de Arrecadação Municîpal), no prazo de 10 (dez) dias úteis da

intimação, entregando cópia.do pagamento na Tesouraria Municipal. O não pagamento da multa no prazo previsto ensejará a

sua execuçäo judicial.

VI. Os recursos das penalidades referidas nesta Cláusula caberão recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação do

ato, a Prefeitura Municipal, a qual poderá reconsiderar sua decisão ou nesse prazo, encaminhá-lo devidamente informando para

decisão, dentro do mesmo prazo.

11.2 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem justificativas aceitas pela

Administração, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, as sanções

administrativas de advertência, multas e impedimento de licitar e contratar com o município;

11.3 As sanções administrativas serão aplicadas de acordo com a gravidade das infrações cometidas pela CONTRATADA, nos

seguintes casos:

11.3.1 Advertência, nos casos de descumprimento parcial do contrato, a critério da Contratante;

11.3.2 Muita moratória de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, a partir do 1° (primeiro) dia de

atraso na entrega ou atraso na substituição do material, até o 30° (trigésimo) dia;

11.3.3. Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, a partir do 31° (trigésimo

primeiro) dia de atraso na entrega ou atraso na substituição do material, até o 60° (sexagésimo) dia, a partir do qual será

considerada inexecução total da parcela, cumulada com multa compensatória de até 15% (quinze por cento) sobre o valor do

empenho e rescisäo contratual;

11.3.4 Impedimento de licitar e contratar com o municipio, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, para as hipóteses previstas no art.
7° da Lei 10.520/2002.

11.4 Para as hipóteses de descumprimento parcial do contrato, será aplicada multa compensatória de até 10 % (dez por cento)

sobre o valor da Nota de Empenho, podendo ser cumulada com rescisão contratual. Considerar-se-á de u primento parcial

do contrato, sem prejuizo das demais hipóteses previstas na legislação:

los .
de Abteu RAPHA C. ·

RÄES
Antôn

p PrLac do cimo
3



PREFEITURA
PREGÃOELETRÔNICO-- N°005/2022

LAURO PROCESSO ADMINISTRATIVO - N°02675/2022
DE FREITAS

a) a entrega de materiais diversos do especificado neste Termo de Referência ou do oferecido pelo licitante em sua proposta;

b) a apresentação dos materiais em embalagem violada ou com indicios de má conservação, hipótese em que o recebimento

poderá ser rejeitado,

c) a entrega parcial dos materiais solicitados.

11.4.1 A critério da Administração, na hipótese de descumprimento parcial, caso seja conveniente, poderá o objeto ser aceito,

sem prejutzo da multa compensatória correspondente e glosa na Nota de Empenho do valor correspondente à parcela não

cumprida.

11.5 Para as hipóteses de descumprimento total do contrato, será aplicada multa compensatória de até 15 % (quinze por cento)

sobre o valor da Nota de Empenho, podendo ser cumulada com rescisao contratuaL Considerar-se-á descumprimento total do

contrato:

a) a não entrega do material solicitado ou a não substituição de material rejeitado, após hipótese prevista no subitem 11.3.3;

b) a recusa injustificada em assinar o termo contratual ou receber a nota de empenho;

c) reincidência nas hipóteses prev¡stas nas alíneas a eb do subitem 11.4;

11.6 Quaisquer das Sançöes Administrativas poderão, a juizo da Administração e havendo compatibilidade, ser aplicadas de

forma concomitante;

11.7 O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao fornecedor;

11.8 Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o fornecedor obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze)

dias, contados da comunicação oficial;

11.9 Esgotados os,meios administrativos para cobrança do valor devido pelo fornecedor, este será encaminhado para inscrição

em dívida ativa.

11.10 Deverão ser observados, na hipótese de aplicação das Sanções Administrativas, os princípios do devido processo legal e

da ampla defesa, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar do dia em que tomar conhecimento dos fatos;

11.11 A apîicação das referidas Sanções Administrativas não obsta as responsabilidades legais da licitante por perdas e danos

causados à Administração Pública.

11.12 Em caso de nâo regularização da documentaçäo entregue anexa à nota fiscal, após o decurso do prazo concedido pela

Contratante, o contrato será rescindido e será aplicada de multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do empenho.

CLAUSULADÉCIMA SEGUNDA- DO REAJUSTE

12.1. A critério da Contratante, em havendo prorrogação, os preços sofrerão reajuste anual, calculado pela variação acumulada

do Índice Nacional de Preços ao Óonsumidor - INPC, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, contado a partir

da data do início do contrato, ou conforme acordo entre as partes.

CLAUSULA DÉC,IMA TERCEIRA - DO ADITAMENTO

13.1. O presente Contrato poderá ser alterado ou prorrogado mediante a celebraçäo de termo aditivo, desde que presente alguma

das hipóteses previstas nos Arts. 57 e 65 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA.QUARTA - RECISÃO CONTRATUAL

14.1. A inadimplência parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das cláusulas e condições estabelecidas no presente

CONTRATO, assegurarå à CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação, através de oficio, entregue

diretamente ou por vig.postal,.com prova de recebimento, ficando a critério da CONTRATANTE declarar rescindido o presente

CONTRATO nos termos desta cláusula e/ou aplicar as multas previstas neste termo contratual e as demais penalidades previstas

na Lei N° 8.666/93.

14.2. O presente CONTRATO poderà, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no Artigo 78 da Lei N°8.666/93.

14.3. No caso dè rescisãë por razöes de interesse público, a CONTRATANTE enviará à CONTRAT viso prévio, com

antecedência de 30 (trinta) dias. AntÔnio Carlos E de Abreu
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14.4. A rescisäo se dará de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos

previstos nos Incisos IX, Xe XVII do Artigo 78 da Lei N°8.666/93.

14.5. Em qualquer_caso de rescisäo será observado o parágrafo único do Artigo 78 da Lei N°8.666/93.

14.6. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administraçäo, em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77 da Lei

N°8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO: O Contrato será rescindido de pleno direito independentemente de interposição judicial ou extrajudicial

para apuração de responsabilidade civil, administrativa e criminal quando acontratada:

a) Recusar-se a.prestar os serviços de acordo com as.especificações estabelecidas no Contrato,

b) Falir ou dissolver-se,

c) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA- FISCALIZAÇÃO

15.1. A CONTRATAN,TEfiscalizarå como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse o exato e fiel cumprimento das cláusulas e

condições estabelecidas no presente CONTRATO.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO

16.1. Fica eleito o foro da Comarca de Lauro de Freitas/ Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas deste Contrato com exclusão de

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E para firmeza e validade, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, é expedido o presente Contrato em

04 (quatro) vias, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo identificadas.

Lauro de Freitas (BA), 14 de Junho de 2022.

MUNICÍPIO E LAURO DE FREIT SIG - CONTRATANTÄ
Mo a Isabel Pas os r \c§Ÿ iW
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MS COMERCIAL ERCANTILEIRE I - CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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