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DICITALIl'ADOCONTRATO N° 119/2022

Pelo presente instrumento, as partes abaixo designadas celebram o presente Contrato, mediante as seguintes declaraÿoes e

clausulas:

LICITAQAO: Dispensa de LicitafSo n° 020/2022, Art. 24, II, da Lei 8.666/93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 06823/2022
DOTAQAO ORQAMENTARIA: 02.0600.2866.33903000.15000000

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

CONTRATADA: DEPAU COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUQAO LTDA, CNPJ n°
07.188.943/0001-39, com sede na Rua Djanira Maria Bastos, Qd. B, Lt. 8. S/N, Projeto Vida Nova, Cep: 42.700-130, Caji, Lauro De
Freitas, Bahia, neste ato representado pelos seus atos constitutivos e procurafdes em anexo, que abaixo subscreve.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO:
1.1. Aquisi9So de 30 rolos de Condutor Eldlrico para finalizar o cumprimento das Normas de Seguran9a e Prote9ao contra Incendio
que ja estSo sendo instalados nos Prddios Publicos e no Centro Administrativo de Lauro de Freitas - CALF, conforme especifica9Ao
abaixo:

1I§M»
CONDUTOR ELETR1CO PARALELO DE 1mm de 100 metros01 ROLO 30

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS: O prazo do Contrato serA de 30 (trinta) dias, a contar da data da assinatura.

CLAUSULA TERCEIRA - PRECO: O presente Contrato tem o valor global de R$ 8.347,50 (oito mil trezentos e quarenta e sete
reals e cinquenta centavos).

CLAUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO:
4,1. O pagamento sent efetuado no prazo de ate 30 (trinta) dias, a contar da certificacao de que o material foi aceito e devidamente
atestado. mediante a apresenta9ao de Nota Fiscal/Fatura contendo o n.° do CNPJ da empresa, n.° da conta bancaria, nome do banco e
da respectiva agencia bancAria;
4.2. No caso de incorre9So nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serAo os mesmos restituidos A
adjudicatAria para as corre96es necessArias, nfto respondendo a PMLF por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquida9Ao dos
pagamentos correspondentes;
4.3. SerAo efetuadas as reten93es na Fonte dos impostos, conforme Legisla9ao vigente;
4.4. Nenhum pagamento serA efetuado A CONTRATADA, enquanto pendente de liquidaqAo qualquer obriga9Ao financeira que Ihe
for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplencia contratual, sem que isso gere direito a acrescimos de qualquer natureza;
4.5. Qualquer atraso ocorrido na apresenta9ao da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos como condi9ao de pagamento por
parte da Contratada importarA em prorrogaqAo automAtica do prazo de vencimento da obriga9ao do Contratante;
4.6. O fomecedor devera efetuar a troca dos produtos que nSo forem aceitos por estarem em desconformidade com a quantidade,
qualidade e cspecificafoes do termo de referencia, no prazo mAximo de 05 (cinco) dias uteis a contar de sua notificaqAo, via fax ou
correio eletronico, sem quaisquer 6nus A PMLF;
4.7. Procedida a conferencia, a consequente aceita9ao serA feita definitivamente pela Unidade solicitante, mediante certidAo do
servidor responsAvel pelo recebimento;
4.8. Se no ato da entrega dos produtos a Nota Fiscal/Fatura nSo for aceita pela Unidade Solicitante, devido a irregularidades em seu
preenchimento, esta sera devolvida para as necessArias corpses, passando a contar o recebimento provisbrio a partir da data de sua
reapresenta9ao.

CLAUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
5.1. Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas concludes, no prazo e locais indicados pela Contratante, em estrita observancia das
especificafoes do Termo de Referencia e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal juntamente com todas as regularidades
fiscais em dias;
5.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13 e 1 7 a 27, do Codigo de Defesa
do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);
5.3. Se apbs o recebimento definitive do produto for encontrado algum defeito, o fomecedor substituirA o item no prazo de 05 (cinco)
dias uteis, contados do recebimento do aviso escrito enviado por e-mail on outro meio hAbil;
5.4. Comunicar por escrito a AdminisfiÿAo, qualquer anormalidade de carAter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar
necessArio;
5.5. Manter, durante toda a execu9?o do contrato, em compatibilidade com as obriga9<5es assumidas, todas as condigocs de

habilitafSo e qualifica9Ao exigidas na licita9ao;
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5.6. Acatar as determinates dos responsaveis pelo recebimento e conferdncia dos materials;
5.7. Arcar com todos os encargos decorrentes da presente contrataQSo, especialmente os referentes a fretes, taxas, seguros, encargos

sociais e trabalhistas.

CLAUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:
6.1 . Efetuar o pagamento ao licitante vencedor, quando da sua contrataqSo, de acordo com o prcfo, os prazos e as condigOes;

6.2. Receber provisoriamente o material mediante regular afcrigSo de quantitativos, disponibilizando local, data e hordrio;

6.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificagbes
constantes do Termo de Rdferencia e da proposta, para fins de aceitagao e recebimento definitivos;
6.4. Notificar o fomecedor, por escrito, sobre imperfeigoes, falhas ou irregularidades constatadas nos objetos fomecidos, para que
sejam corrigidos;
6.5. Prestar as informaqoes e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pelo fomecedor;
6.6. Assegurar-se da boa qualidade dos objetos fomecidos;
6.7. Acompanhar e fiscalizar a cxccuqdo do fomecimento contratado, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva entrega do
objeto contratado e o seu aceite;
6.8. Aplicar a Adjudicator!a as sangbes regulamentares e contratuais.

CLAUSULA SETIMA-DO FORNECIMENTO / FORMA DE EXECUCAO
7.1. Os condutores eldtricos serao entregues em aquisigSo linica, em ate 05 (cinco) dias apds a cmissSo da Ordem de Fomecimento,
no almoxarifado da Secretaria Municipal de Administrate localizado na Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S/N, Bairro:
Aracul, CEP: 42.702-010- Lauro de Freitas/BA;
7.2. Caso a Contratada tenha algum impeditivo para o nSo cumprimento do prazo do item devera comunicar a Administragao, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitam o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovag5o do iinpedimento.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITACAO DO OBJETO:
8.1. O objeto da Dispensa de Licitagiio sera recebido, pelo Departamento de Manutengao - DEMAN, ap6s conferencia do critdrio
quantitative, com a utilizagSo de cariinbo e assinatura no canhoto da Nota Fiscal Eletronica e/ou no conhecimento de transporte da
transportadora, devidamente datado e assinado;
8.2. O almoxarifado da Secretaria Municipal de Administrate localizado na Avenida Brigadeiro Alberto de Costa, n° 756-Aracui-
Lauro de Freitas/BA;
8.3. A fiscalizagao de que trata este item nSo exclui nem reduz a responsabilidade do fomecedor, inclusive perante terceiros, por
quaiquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigbes tecnicas, vfeios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, e, na ocorrencia desta, nSo implica em corresponsabilidade da Administragao ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

CLAUSULA NONA - FISCALIZACAO:
9.1. A fiscalizagao do contrato scrA exercida pelo fiscal de contratos, o Servidor Sr. Josd Luiz de Jesus Silva - Matricula N° 79.685,
designado oficialmente por meio de Portaria, pela Secretaria de Administrate;
9.2. Caso o objeto seja rejeitado pela fiscal izaf do, o mesmo deverd ser substituido no prazo imediato, sem onus para o Municlpio,
reiterando a justificativa de que a demora na prestato do servigo prejudicara o andamento das atividades da Secretaria solicitante.

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

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RESCISAO: Constitui motivo para a rescisSo administrativa deste contrato, a infrato a
quaiquer de suas clausulas, ou a ocorrencia das hipdteses previstas no artigo 78 da Lei no. 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PENALIDADES:
12.1. O descumprimento total ou parcial das obrigagoes assumidas pela contratada, sem justificativas aceitas pela Administrate,
resguardados os procedimentos legais pertinentes, podera acarretar, isolada
advertencia, multas e impedimento de. licitar e contratar com o municlpio;
12.2. As sangbes administrativas serao aplicadas de acordo com a gravidade das infragbes cometidas pela contratada, nos seguintes
casos:
12.2.1. Advertencia, nos casos de descumprimento parcial do contrato, a criterio da Contratante.
12.2.2. Multa moratdria de 0,3% (trCs ddcimos por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, a partir do 1° (primeiro) dia de atraso
na entrega ou atraso na substituigSo do material, ate o 30° (trigesimo) dia;

Multa moratoria de 0,5% (quatro decimos por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, a partir do 31° (trigesimo primeiro)
dia de atraso na entrega ou atraso na substituiqSo do material, atd o 60° (sexagdsimo) dia, a partir do qual serk considerada
inexecuqao total da parcela, cumulada com multa compensatbria de atd 15% sobre o valor do empenho e rescisSo contratual;
12.2.4. Impedimento de licitar e contratar com o municlpio, pelo prazo de atd 5 (cinco) anos, para as hipoteses previstas no art. 7° da
Lei 10.520/2002.
12.3. Para as hipdteses de descumprimento parcial do contrato, serd aplicada multa compensat6ria de atd 10% (dez por cento) sobre o
valor da Nota de Empenho, podendo ser cumulada com rescisao contratual. Considerar-se-i descumprimento parcial do contrato, sem
prejufzo das demais hipdteses previstas na legislaqao:
a) a entrega dos condutores eldtricos diversos do especificado no Termo de Referdncia o
proposta; 5

cuinulativamente, as sanqoes administrativas deou

12.2.3.

o oferecido pelo licitante em sua

RAPHAfpT. GUIMARAES 2 de 3

Procurator do Municlpio
Lauro de Freitas/B/ÿ



PREFEITURA MUNICIPAL DE
i LAURO DE FREITAS

b) a apresentagao dos condutores el6tricos sem condigoes de uso ou com indicios de ma conservag&o, hipotese em que o recebimento

poderd ser rejeitado;
c) a entrega parcial dos condutores eletricos solicitados.
12.3.1. A critdrio da Administragao, na hipdtese de descumprimento parcial prevista na alfnea c do subitem 12.3, caso seja

conveniente, poderd o objeto ser aceito, sem prejuizo da multa compensatdria correspondente e glosa na Nota de Empenho do valor

correspondente d parcela ndo cumprida.
12.4. Para as hipdteses de descumprimento total do contrato, serd aplicada multa compensatoria de atd 15 % (quinze por cento) sobre

o valor da Nota de Empenho, podendo ser cumulada com rescisdo contratual. Considerar-se-d descumprimento total do contrato:

a) a ndo entrega dos concfutores eldtricos ou a ndo substituigdo de tais materiais rejeitados, ap6s hipotese prevista no subitem 12.2.3;

b) a recusa injustificada em assinar o termo contratual ou receber a nota de empenho;
c) reincidencia nas hipdteses previstas nas alineas a e b do subitem 12.3;
12.5. Quaisquer das Sangbes Administrativas poderdo, a juizo da Administragdo e havendo compatibilidade, ser aplicadas de forma
concomitante;
12.6. 0 valor da multa poderd ser descontado do pagamento a ser efetuado ao fomecedor;

12.7. Se o valor do pagamento for insuficiente, flea o fornecedor obrigado a recolher a importdncia devida no prazo de 15 (quinze)
dias, contados da comunicagao oficial;
12.8. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo fornecedor, este serd encaminhado para inscrigdo em
divida ativa;
12.9. Deverdo ser observados, na hipdtese de aplicagdo das Sangoes Administrativas, os principios do devido processo legal e da
anrpla defesa, no prazo de atd 5 (cinco) dias uteis a contar do dia em que tomar conhecimento dos fatos;
12.10. A aplicagao das referidas Sangoes Administrativas ndo obsta as responsabilidades legais da licitante por perdas e danos
causados d Administragao Publica;
12.11. Em caso de ndo regularizagdo da documentagdo entregue anexa a nota fiscal, apds o decurso do prazo concedido pela
Contratante, o contrato serd rescindido e serd aplicada de multa de 15% sobre o valor do empenho.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - LEGISLACAO PERT1NENTE: Este contrato 6 regido pela Lei n°. 8.666/93 e demais
normas de direito administrativo pertinentes.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente em 04 (quatro) vias de igua! teor e validade juridica na presenga de duas
testemunhas abaixo, elegendo o Foro de Lauro de Freitas como competente para decidir as questoes oriundas deste pacto.

Lauro de Freitas (BA), 22 de junho de 2022.

SL+-*—»—-O

MUNTCIPIO/DE LAURO DE FREITAfc/BA-CONTRATANTE
I Moema Isabel Paisos Gramacho-Prefeita

i
AAtUJHCIPAL DE ADMINISTRACAO
Ailton FloEeacio dos Santos-Secretdrio

SEC1

DEPAU COMERCTQDE MADEIRAS E MATERIAIS DE
LTDA -CONTRATADA

TESTEMUNHAS: /

r A'Vu\vtt\ah}A
NOME: J \

o£5R.G.

RAPHAEL SjT GUIMARAES
Procurador do Municipio

Lauro de Fre'WBA
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EXTRATO TERMO DE DISPENSA DE LICITACAo N° 020/2022

A vista dos documentos contidos nos autos e nos termos da ait. 24°, Inciso II, Lei 8.666/93,

declaro DISPENSADO o Procedimento Licitatorio para realizagao da despesa abaixo

especificada, Homologada e Adjudicado o presente ato, nos termos que se segue: Processo:

06823/2022. Credor: DEPAU COMERCIO DE MADEIRAS DE CONSTRUCAO LTDA,

inscrito no CNPJ n° 07.188.943/0001-39. Valor: O presente Contrato tem o valor global de R$

8.347,50 (oito mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos). Dotagao:

02.0600.2866.33903000.15000000. Objeto: Aquisigao de 30 (trinta) rolos de condutor eletrico

para finalizar o cumprimento das normas de seguranga e protegao contra incendio nos predios

publicos e no Centro Administrative de Lauro de Freitas - CALF, conforme especificagoes no

termo de referenda no processo supra. Data da Assinatura: 22 de Junho de 2022. Moema

Isabel Passos Gramacho - Prefeita.

I

EXTRATO DO CONTRATO N° 119/2022

t
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. CONTRATADA: DEPAU

COMERCIO- DE MADEIRAS DE CONSTRUCAO LTDA, inscrito no CNPJ n°

07.188.943/0001-39. Modalidade: Dispensa de Licitagao n° 020/2022, art. 24°, Inciso II, Lei

8.666/93. Processo: 06823/2022. Objeto: Aquisigao de 30 (trinta) rolos de condutor eletrico

para finalizar o cumprimento das normas de seguranga e protegao contra incendio nos predios

publicos e no Centro Administrative de Lauro de Freitas - CALF, conforme especificagoes no

termo de referenda no processo supra. Valor: O presente Contrato tem o valor global de R$

8.347,50 (oito mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos). Dotagao:

02.0600.2866.33903000.15000000. Prazo de vigencia: O presente Contrato tera vigencia de

30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua assinatura. Data da Assinatura: 22 de Junho

de 2022. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita.
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CERTIFICAQAO DIGITAL: N0UXQTK3QJG2OTJFMDNCRJ

Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.


