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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
CONTRATO
Pelo presente instrumento,
declarações e clúusulas:

as

n". 070/2020

partes abaito designadas

celebram

icitaçúo n"lH 2 2020. Art. 24. II, da
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 01005 2020

LICITAÇÃO: Dispensa

de

( ontrato,

02 1000.2028.449052.00,

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS,
Praça João Thiago dos Santos, Centro, Lauro de Freitas/BA, neste
Passos Gramacho.

mediante

as

seguintes

ci 8.666 93

I

I

DOTAÇAO ORÇA M ENT ARIA: 02.0600.2866A40052.00.

o presente

02.1200.2030.449052.00.

com sede na
inscrito no CNPJ: 13.927.819/0001-40,
ato representado por sua Prefeita Sra. Moema Isabel

DE %10VEIS EIREI I, UNP.l: 05.555.832 000\-98. com sede na Rua Jockci
Area das 23 Baias. Centro. CEP: 42.702-250. Lauro de Ereitas IL\. neue ato representada pelos
seus atos constituti\os e procuraçòcs em anexo. que ahaixo subscreve

CONTRATADA:
Club.

n

PMK COMERCIO

92. Quadrand

OBJETO: Aquisição de materiais permanentes (aparelho telefônico fixo analógico)
CLÁUSULA PRIMEIRA
acessários (HEADSET), com garantia, objetivandoatender a demandada Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Ba.
-

CLÄUSULA SEGUNDA PRAZO DO CONTRATO;
de 30 (Trinta) dias, a contar da data de sua assinatura.
-

(

lÁUSUI

mil
(

A

TER( EIRA

quinhentos e notenta

-

O presente instrumento

PREÇO: O presente Connato tem

e seis

o

de contrato terá vigência pelo prazo

talot global estipulado

a

em R%16.596,00

(Deteweis

reais).

lÁUSULA QUARTA

apresentaçào, com

e

FORMA DE PAGAMENTO: O valor será pago em até 30 (trinta) dias após
respectini nota fiscaL que sera procewada e paga após a aprovação pelo setor competente

a

da

CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUINTA DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
-

fetuar a entrega dos bens em perteitas condiçùex no prato e locuis indicados pela Contratante. em estnta
obserwincia das especificações do lermo de Referéncia e da proposta, acompanhado du respeclita nota liscal
juntamente com todas as regularidades liscais em dias:
pelos acios e danos decorrentes do produto. de acordo com os artigos 12. 13 e 17 a 27. do
5.2 Responsabilizar-se
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n" 8.078, de 1990):
Se após o recebimento dellnitiro do produto for encontrado algum defeito. o fornecedor substituira o item no
5.3
prato de 10 (det) dias úteis. contados do recebimento do a\iso escrito enviado por lla. e-mail ou outro meio húbl:
5.4 Comtmicar por escrito a Administração. qualquer anormalidade de carnler urgente e prestar os esdarecimentos que
julgar necessario:
5.5 \1anter. durante toda a execuçño do contrato. em compatibilidade com as obrigações awamidas. toda,
condiçues de lutbilitaçào e qualiticação eugidas na liciMçùo:
do.s responmeis pelo recebimemo e conferencia dos materutis:
5.6 Acatar as determituiçõe
5.7 O fornecimento do produto. de cada nota de empenho. devern oconer em parcela unica.
5.8 Abster-se de subcontratar total ou parcialmente o objeto do contrato:
5.9 Arcar com todos encargos decorrentes da presente contrataçúo, especiahnente os referentes a fretes. lauts. seµuros,
encargos sociais e trabalbistas.
5.1

l

ClÃOSULA SEXTA

-

DAN RENPONNARILIDADES

DA CONTRATANTE:

Efetuar o pagamento ao licitante vencedor. quando da sua contrataçúo. de acordo com o preço. os pratos e as
condições estipuladas neste edital:
6.2 Eiscalizar e acompanhar a execuçúa do ahjelo coniratual. hem como o pagamento das taurs e imposto,
empregados
necessarias ao bom andamento:
e demais despesas
6.3 Comunicar ù Contratada as eventuais irregularidades obserradas na prestaçño de suas ohuga nes pam adoçõe þs
pror idencias saneadoras:
6.4 Aplicar a Adindicatúria as sançoes regulamentares e contratuais.
6.1

'
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PREFEITURA Ml!NICIPA1,

DE

LAURO DE FREITAS
NI flMA - FINO Al 1740 \O: 4), sempos om arensados serão listah/ados pela 'seactana Mumupal
oa,
matueula n
lernando Paclicco \lllas
sendo designado como senidor responsatel ok
de Admmistração
700ML

(

LÄUNULt

I

CLÁt SULA OITAVA
operar

a

RECONIIECIMENTO:

-

A

(

rescisno administrativa deste pacto, na larma da

CLÃUNULA NONA

-

()N
I

I

et no

os direitos

ADA reconhece
ShWr43. art. 77

RA

\

do

(

ON

RA

I

Consutui motivo para a rescisüo admimstratna Jeste contrato.
ocorrencia das hipoteses pret istas no artigo 78 da ei no. SAM>

RENCISÃO:

qualquer de suas clausulas. ou

a

I

AN

lÄt%t

LA DËT IMA

-

MULTA%:

(

LÄEst LA DÉCIMA PRIMEIRA

e

demais normas

de

\

-

(

()\lR\l

\D\

em

innação

a

a

sohie

arcara

LEGINLACÄO PERTINENTE:

Este contrato

e

icyHo

pela

1

ci

8

n

o

066

direito adminisuuthe peroneme,

poi estatem anim lustos e contratados assmam
de duas testemunhas abaiso. elegendo a
onundas deste pacto

o

I

presença

E

I

20°a hinte poi temo)
com uma multa de
talur total do contrato no caso de denumpumento de qualquel das condições ou clausuLis ola snen ados

(

I

l

tyuano)

presente em 04

oro de

I

aulo

de

I

rias

reitas como

I

Mt NIf ÍPIO DE L

auro

de igual teor

competente

de Freitas

e

talidade inridwa

para decidir

(BAL

as

na

questoes

de 2020.

19 de março

URO DE FREITA /BA CO%TRATA\TE
Moema Isabel Pa da Gramacho
Prefeila
-

NF( RET ARIA MONICIPAL U
tiltor Florênen Aus gantos

PMit (OMERCIO

DE M

.I

EIR

\DMI\l%TRA(, AO
ecretário Munterpal

TR\T\DA

TE%TEMLNHAN:

NOME:

NOME:

I
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