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CONTRATO n°.l 97/2020

Pelo presente instrumento, as partes abaixo designadas celebrani o presente Contrato, mediante as seguintes
declarapoes e clausulas:

LICITACAO: Dispensa de Licitap3o n° 029/2020. Art. 24, II, da Lei 8.666/93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12367/2020
DOTACAO ORCAMENTAR1A: 0600.2024.33.90.30

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, inscrito no CNPJ: 13.927.819/0001-40, com sede na
Prapa Joao Thiago dos Santos, Centro, Lauro de Freitas/BA neste ato representado por sua Prefeita Sra. Moema Isabel
Passos Gramacho.
CONTRATADA: PMK COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ: 05.555.832/0001-98, com sede na com sede na
Rua Jockey Clube. n° 92, quadra 04, Centro, Lauro de Freitas/BA, neste ato representada pelos seus atos constitutivos e
procurapoes em anexo, que abaixo subscreve.

-

CLAUSULA PRIM El RA OBJETO: AquisiqUo de Equipamento de Protepao Individual - EPI (Medidor de
Temperature Digital) e insumos destinados ao Enfretamento de Emergencia decorrente do Coronavirus COVID19.
para os profissionais das unidades publicas de atendimento. Requisitado pela Secretaria Municipal de Administrapao SECAD, conforme especificapoes constantes no Termo de Referenda..

—

-

CLAUSULA SEGUNDA PRAZO DO CONTRATO: O presente instrumento de contrato tera vigencia pelo prazo
de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura.
CLAUSULA TERCEIRA - PRECO: O presente Contrato tern o valor global estipulado em R$17.280,00 (dezessete
mil duzentos e oitenta reais).

CLAUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO: O valor sera pago em ate 30 (trinta) dias ap6s a
apresentap3o, com a respectiva nota fiscal, que sera processada e paga apos a aprovapao pelo setor competente da
CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
5.1 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condipSes, no prazo e locals indicados pela Contratante, em estrita

observancia das especificap6es 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 17 a 27, do

Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);
5.3 Se apos o recebiinento definitivo do produto for encontrado algum defeito, o fornecedor substituird o item no

prazo de 10 (dez) dias uteis. contados do recebimento do aviso escrito enviado por fax, e-mail ou outro mcio habil;
5.4 Comunicar por escrito a Administrap&o, qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos que
julgar necessario;
5.5 Manter, durante toda a execupao do contrato, em compatibilidade com as obrigapSes assumidas, todas as
condipoes de habilitapao e qualificapao exigidas na licitapao;

5.6 Acatar as determinapoes dos responsdveis pelo recebimento e conferencia dos materiais;

5.7 O fornecimento do produto, de cada nota de empenho, devera ocorrer 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 contratapSo, especialmente os refergntes a fretes, taxas, segurcU,

encargos sociais ctrabalhistas.
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CLAUSULA SEXTA - DAS RESPONSABIL1DADES DA CONTRATANTE:
6.1 Efetuar o pagamento ao Iicitante vencedor, quando da sua contratapao, de acordo com o prepo, os prazos e as
condipbes estipuladas neste edital;
6.2 Fiscalizar e acompanhar a execupSo do objeto contratual, bem como o pagamento das taxas e impostos, empregados
e demais despesas necessarias ao bom andamento;
6.3 Comunicar a Contratada as eventuais irregularidades observadas na prestapao de suas obrigapbes para adopao das
providencias saneadoras;
6.4 Aplicar a Adjudicataria as sanpbes regulamentares e contratuais.

CLAUSULA SETIMA - FISCALIZACAO: Os servipos ora avenpados serao fiscalizados pela Secretaria Municipal
de Servipos Publicos, sendo designados como servidora responsavel a Sra. Manuela Leal carvalho, matricula n° 78474.
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.
CLAUSULA NONA - RESCISAO: Constitui motivo para a rescisao administrativa deste contrato, a infrapao a
qualquer de suas clausulas, ou a ocorrencia das hipoteses previstas no artigo 78 da Lei no. 8.666/93.
CLAUSULA DECIIMA - MULT AS: A CONTRATADA arcara com uma multa de 20% (vinte por cento), sobre o
valor total do contrato no caso de descumprimento de qualquer das condipbes ou clausulas ora avenpados.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - 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
presenpa de duas testemunhas abaixo, elegendo o Foro de Lauro de Freitas como competente para decidir as questoes
oriundas deste pacto.

Lauro de Freitas (BA), 05 de novembro de 2020.
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