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CONTRATO N° 204/2020

O MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 13.927 819/0001-

40, com sede na Praga Jo§o Thiago dos Santos, N° 25 - Centro, nesta Cidade, representada neste ato por sua autoridade

maior a Senhora Prefeita Sra Moema Isabel Passos Gramacho, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a

empresa BAQUEIRO SILVA COMERCIO DE GAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 13.382.055/0001-55 estabelecida

a Rua do Trabalhador, N° 08-Z, Areia Branca, Lauro de Freitas-BA, 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 condigbes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

O presente instrumento tern por objeto a CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIQAO DE GAS

GLP DE 13KG E 45 KG G E KIT DE INSTALAQAO PARA ATENDER AS DEMANDAS NAS SECRETARIAS DE SAUDE,

AQAO SOCIAL E CIDADANIA, EDUCAQAO E ADMINISTRAQAO. CONFORME TERMO DE REFERENCE E PLANILHA

NESTE EDITAL. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.

PARAGRAFO UNICO

Passam a fazer parte integrante deste instrumento, como se transcritos fossem, o Processo Administrative de interesse da

Secretaria Municipal de Administragbo- Processo Administrative - N° 11432/2020, com todas as instrugoes e documentos,

e, em especial, o Edital e seus anexos, complementando o presente Contrato para todos os fins de direito e obrigando as

partes ao seu cumprimento em todos os seus termos, inclusive a Proposta de Pregos da CONTRATADA, naquilo que nao

contrariar este instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA -DO VALOR

2.1. Pelo objeto do presente negbcio juridico, a CONTRATANTE pagar£ ci CONTRATADA no Valor Global de R$36.952,50

- (trinta e seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos);

2.2. Estao inclusos no valor previsto nesta Clausula, todos os tributos, contribuigbes e encargos trabalhistas incidentes

sobre o objeto deste Contrato, de acordo com a legislagao em vigor;

2.3. As despesas decorrentes da aquisigbo/ dos servigos, objeto da presente licitagao, estarao incluidas nos pregos

propostos, sendo de inteira responsabilidade da contratada.

CLAUSULA TERCEIRA -DAS OBRIGAQOES DA CONTRATANTE

3.1. Sem prejuizo do integral cumprimento de todas as demais obrigagbes decorrentes do contrato cabe a contratante:

3.2. Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigagbes dentro das normas e condigoes

deste procedimento;

3.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigagbes assumidas pelo fornecedor;

3.4. Efetuar o pagamento nas condigoes pactuadas,
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3.5. Comunicar a empresa sobre possiveis irregularidades observadas nos materials fornecidos, para substituigbo, caso o

produto esteja na garantia;

3.6. Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais e fiscais antes do pagamento

3.7. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execugao do contrato, em especial, aplicagao de sangoes e

alteragoes do mesmo;

3.8. Aplicar sangoes administrativas quando se fizerem necessarias, apos o direito da ampla defesa e do contraditorio.

CLAUSULA QUARTA -DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA

4.1. Zelar pela fiel execugao do ajuste contratual, utilizando-se de todos os recursos materials e humanos necessarios para

tanto;

4.2. Responder porquaisquer danos, perdas ou prejuizos, causados a CONTRATANTE ou a terceiros, por dolo ou culpa, na

execugao do contrato, bem como, por qualquer que venha a ser causados por seus prepostos;

4.3. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e tributarios, resultantes da execugao do

contrato, nos termos do Art. 71 da Lei 8.666/93, com suas alteragoes;

4.4. Arcar com todas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execugao do objeto da contratagbo, tais como:

Transporte, frete, carga e descarga, na forma da legislagbo vigente;

4.5. Manter-se durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as demais obrigagoes assumidas, todas as

condigbes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagbo que darbo origem ao contrato;

4.6. A CONTRATADA comprometer-se-a a dar total garantia quanto a qualidade dos produtos fornecidos, bem como,

efetuar a substituigao imediata, e totalmente as suas expensas de qualquer produto entregue comprovadamente adulterado

ou inutilizavel;

4.7. Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas,

fiscais. comerciais e previdenciarios, decorrentes da execugao dos servigos;

4.8. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prbvia e expressa anuencia da CONTRATANTE;

4.9. Assumir inteira responsabilidade pela execugao do contrato e efetua-los de acordo com as especificagoes constantes

da proposta e do contrato;

4.10. Comunicar imediatamente, por escrito, a CONTRATANTE, atravbs da fiscalizagbo do contrato, qualquer anormalidade

verificada

4.11. Arcar com eventuais prejuizos causados d CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficibncia ou

irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos, na execugSo do contrato,

4.12. Assumir todas e quaisquer reclamagoes e arcar com os onus decorrentes de agoes judiciais, por prejuizos avidos e

originados da execugao do Contrato, e que sejam ajuizados contra a CONTRATANTE por terceiros;

4.13. Submeter-se a mais ampla fiscalizagao da CONTRATANTE, por meio de seus ficais/gestores a qualquer epoca

durante a vigencia do Contrato, a qual podera ser efetuada nas dependbncias da CONTRATADA, tudo isto visando o

rigoroso cumprimento das obrigagoes contratuais.

4.14. Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislagSo, contendo descrigbo dos bens, indicagbo de sua quantidade,

prego unitario e valor total.
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CLAUSULA QUINTA - LOCAL E CONDIQOES DE ENTREGA:

5.1. Os botijoes deverao ser entregues no prazo maximo de 24 horas contadas a partir do horario de solicitagao do

fornecimento. A entrega devera ser feita por funcionario devidamente identificado Os Kit gas serao entregues de acordo

com a demanda existe.

5.2. A Empresa devera entregar os botijbes conforme descrito, em anexo ao termo de referenda

5.3. A entrega dos botijoes se dara, mediante assinatura de recebimento na nota fiscal, com as devidas regularidades

fiscais, para efeito de posterior venficagao da conformidade com as especificagoes solicitadas, no prazo de ate 01 (Urn) dia

contados do seu recebimento. Sendo constatadas divergences nas especificagSes, o setor responsavel recusara o

recebimento, dando ci§ncia dos motivos da recusa a contratada, que assumira todas as despesas dai decorrentes, sem

prejuizo das penalidades previstas na lei. devendo no prazo de 02 (dois) dias. contados a partir da notificagao, repor os

botijoes. Sera aceito como definitivo apos comprovag§o da qualidade dos materiais, de acordo com o atesto especifico na

Nota Fiscal;

5.4. A aceitagSo provisoria ou definitiva nSo exclui a responsabilidade civil pela qualidade, corregao, solidez e seguranga do

objeto contratual, nem tao pouco a etica profissional. pela perfeita entrega dos produtos

5.5. A entrega dos botijoes de forma PARCIAL, ou seja. a medida que houver solicitagao da secretaria e devera ser

efetuada em ate 4h (quatro) horas apos o recebimento da Ordem de Fornecimento, e sera entregue assim que for solicitada

pelas Secretarias.

5.6. Fornecimento sera na CoordenagSo de almoxarifado da Secretaria de Municipal de Administragao, situado na Praga

Jo§o Tiago dos Santos S/N, Centro, Lauro de Freitas - BA.

PARAGRAFO PRIMEIRO

No caso da CONTRATADA deixar de cumprir qualquer disposigao contratual e se o fato for devidamente comprovado, os

pagamentos devidos ficar§o retidos ate que a pendSncia seja resolvida definitiva e integralmente. sem prejuizo de quaisquer

medidas punitivas, em consonancia com a Lei N° 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA - DA RUBRICA ORQAMENTARIA

6.1. As despesas deste Contrato ser3o pagas com recursos consignados no orgamento do MUNIClPIO DE LAURO DE

FREITAS, por conta das seguintes rubricas orgamentarias:

0600.2866.339039-00

1000.2028.339039-00

1200.2030 333039-00

0301.2036.339039-00

CLAUSULA SETIMA - DO CONTRATO

7.1. O contrato terS duragao de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato podendo ser prorrogado nos

termos da legislagao vigente.
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CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTE

8.1. A criterio da Contratante, em havendo prorrogagao, os pregos sofrerao reajuste anual, calculado pela variagao

acumulada do indice Nacional de Pregos ao Consumidor - INPC, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE,

contado a partir da data do inicio do contrato, ou conforme acordo entre as partes.

CLAUSULA NONA - DA FUNDAMENTASAO
9.1. O presente instrumento decorre do procedimento licitatorio, contido no Processo Administrative de interesse da

Secretana Municipal de Administragao - Processo Administrative - N° 11432/2020. na modalidade PREGAO

PRESENCIAL, tipo MENOR PREQO POR LOTE, tudo em conformidade com a Lei N° 8.666/93 e alteragoes, Lei Federal N°

10.520/02. Lei Complementar N° 123/06 e Alteragoes e demais disposigoes contidas no Edital.

CLAUSULA DECIMA -PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAQAO DO CONTRATO

10.1. A fiscalizagao do contrato sera exercida por fiscal de contrato designado pela Secretaria de Administragao, Sr.

Fernando Carneiro da Silva Neto, matricula 70.111-1

10.2. Caso o objeto entregue seja rejeitado pela fiscalizagao, o mesmo devera ser substituldo no prazo de 02 (dois) dias

uteis, sem onus para o Municipio, reiterando a justificativa de que a demora na entrega prejudicara o andamento das

atividades da Secretaria solicitante.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - CRITERIOS DE ACEITAQAO DO OBJETO

11.1 MENOR PREQO POR LOTE

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -DAS PENALIDADES

12.1. O descumprimento total ou parcial das obrigagbes assumidas pela contratada, sem justificativas aceitas pela

Administragao, resguardados os procedimentos legais pertinentes, podera acarretar, isolada ou cumulativamente, as

sangoes administrativas de advertencia, multas e impedimento de licitar e contratar com o municipio;

12.2. As sangoes 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 moratoria de 0,3% (tres decimos por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, a partir do 1° (primeiro) dia

de atraso na entrega ou atraso na substituigbo do material, atb o 30° (trigbsimo) dia;

12.2.3. Multa moratoria de 0,5% (cinco dbcimos por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, a partir do 31° (trigesimo

primeiro) dia de atraso na entrega ou atraso na substituigao do material, ate o 60° (sexagesimo) dia. a partir do qual Serb

considerada inexecugao total da parcela, cumulada com multa compensatoria de ate 15% sobre o valor do empenho e

rescisbo contratual;

12.2.4. Impedimento de licitar e contratar com o municipio, pelo prazo de atd 5 (cinco) anos, para as hipoteses previstas no

art. 7° da Lei 10.520/2002
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12.3. Para as hipoteses de descumprimento parcial do contrato, sera aplicada multa compensatoria de ate 10 % (dez por

cento) sobre o valor da Nota de Empenho, podendo ser cumulada com rescisao contratual. Considerar-se-3

descumprimento parcial do contrato, sem prejuizo das demais hipoteses previstas na legislagSo:

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

proposta.

b) a apresentagSo dos materiais em embalagem violada ou com indicios de ma conservag§o, hipotese em que o

recebimento podera ser rejeitado;

c) a entrega parcial dos materiais solicitados

12.3.1. A crit6rio da AdministragSo, na hipotese de descumprimento parcial, caso seja conveniente, podera o objeto ser

aceito, sem prejuizo da multa compensatoria correspondente e glosa na Nota de Empenho do valor correspondente a

parcela n3o cumprida,

12.4. Para as hipoteses de descumprimento total do contrato, sera aplicada multa compensatoria de ate 15 % (quinze por

cento) sobre o valor da Nota de Empenho, podendo ser cumulada com rescisSo contratual Considerar-se-a

descumprimento total do contrato:

a) a n§o entrega do material solicitado ou a n3o substituig§o de material rejeitado, apbs hipbtese prevista no subitem 12.2,3;

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

c) reincidencia nas hipoteses previstas nas alineas a e b do subitem 12.3;

12.5. Quaisquer das Sangoes Administrativas poderao, a juizo da AdministragSo e havendo compatibilidade, ser aplicadas

de forma concomitante;

12.6. O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao fornecedor;

12.7. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o fornecedor obrigado a recolher a importancia devida no prazo de 15

(quinze) dias, contados da comunicagSo oficial,

12.8. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo fornecedor, este sera encaminhado para

inscrigSo em divida ativa.

12.9. Deverao ser observados, na hipotese de aplicagSo das Sangoes Administrativas, os principios do devido processo

legal e da ampla defesa, no prazo de ate 5 (cinco) dias uteis a contar do dia em que tomar conhecimento dos fatos,

12.10. A aplicagSo das referidas Sangoes Administrativas nao obsta as responsabilidades legais da licitante por perdas e

danos causados a AdministragSo Publica.

12.11. Em caso de nao regularizagao da documentagSo entregue anexa 3 nota fiscal, apbs o decurso do prazo concedido

pela Contratante, o contrato sera rescindidc e ser3 aplicada de multa de 15% sobre o valor do empenho

PARAGRAFO SEGUNDO

O atraso injustificado na execugSo do Contrato, por periodo superior a 30 (trinta) dias, podera ensejar a rescisSo do

Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - RECISAO CONTRATUAL
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13.1. A inadimplencia parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das clausulas e condigoes estabelecidas no presente

CONTRATO, assegurara a CONTRATANTE o direito de d£-lo por rescindldo, mediante notificagao, atraves de oflcio,

entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, ficando a critbrio da CONTRATANTE declarar rescindido

o presente CONTRATO nos termos desta clausula e/ou aplicar as multas previstas neste termo contratual e as demais

penalidades previstas na Lei N° 8.666/93;

13.2. O presente CONTRATO podera, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no Artigo 78 da Lei N°

8666/93:

13.3. No caso de rescisao por razoes de interesse publico, a CONTRATANTE enviara d CONTRATADA aviso previo, com

antecedencia de 30 (trinta) dias;

13.4. A rescisao se dara de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelagao judicial ou extrajudicial, nos casos

previstos nos Incisos IX, X e XVII do Artigo 78 da Lei N° 8 666/93;

13.5. Em qualquer caso de rescis£o sera observado o ParSgrafo Unico do Artigo 78 da Lei N° 8 666/93;

13.6. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administrag§o, em caso de rescisao administrativa prevista no Art 77 da

Lei N° 8 666/93.

PARAGRAFO UNICO

O Contrato sera rescindido de pleno direito independentemente de interposigao judicial ou extrajudicial para apuragao de

responsabilidade civil, administrativa e criminal quando a contratada:

a) Recusar-se a prestar os servigos de acordo com as especificagoes estabelecidas no Contrato;

b) Falir ou dissolver-se;

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

CLAUSULA DECIMA QUARTA -FORO

14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Lauro de Freitas, para dirimir quaisquer duvidas deste Contrato com exclusao de

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

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

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

identificadas.
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Lauro de Freitas, 26 de novembro de 2020.

CONTRATADOCONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

\Vl$oNOME:NOME:

CPF: •SOnC& VLJCCL. 0CPF:
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