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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

Coordenados Executivo cosTRATo n .se4/2o2o

Pelo presente instrumento, as partes abaixo designadas celebram o presente contrato, mediante as seguintes
declarações e cidusulas:

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação n° 025/2020, Art. 24, II, da Lei 8,666/93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:07848/2020
DOTAÇAO ORÇAMENTARIA:0800.2163.44.90.52.00

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. inscrito no CNPJ: 13.927.819/0001-40, com sede na

Praça João Thiago dos Santos, Centro, Lauro de Freitas BA neste ato representado por sua Prefeita Sra. Moema Isabel
Passos Gramacho.

CONTRATADA: TERWAL MÃQUINAS LTDA, CNPJ: 15.103.070/0001-42, com sede na Ladeira da água
brusca, n° 30, Santo Antônio, Salvador/Ba,CEP: 40.301-296, neste ato representada pelos seus atos constitutivos e

procurações em anexo, que abaixo subscreve.

CLÁUSULA,PRIMEIRA-OBJETO: Aquisição de nosos equipamentos(roçadeiras)para atender as demandas
dos Serviços de Limpeza IJrbana da SecretariaMunicipal de Serviços Públicos.

CLÃlJSULASEGUNDA - PRAZO DO CONTRATO: O presente instrumento de comrato terá vigência pelo prazo
de 30 (trima) dias. a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULATERCEIRA - PRECO O presente Contrato tem o valor global estipulado eat R$ 132695,00 (treze mil
seiseentos e noventa e cinco regis).

CLÁUSULA Qi]ARTA - FORMA DE PAGAMENTO: O valor será pago em até 30 (trinta) dias após a

apresentaçào, com a respectiva nota fiscal. que será processada e paga após a aprovação pelo setor competente da

CONTRATANTE.

CLÃUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

5.1 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condiçòes, no prazo e locais indicados pela Contratante, em estrita

observância das especificações do Termo de Referência 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

Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8,078. de 1990);

5.3 Se após a recebimento definitivo do produto for encontrado algum defeito, o fornecedor substituirá o item no

prazo de 10 (dez) dias úteis, comados do recebimento do aviso escrito enviado por fax, e-mail ou outro meio hábil.

5.4 Comumcar por escrito a Administração, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que

julgar necessário;

5.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibdidade com as obrigações assumidas. todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação:

5.6 Acatar as determinações dos responsáveis pelo recebimento e conferencia dos materiais:

5.7 O fornecimento do produto, de cada nota de empenho. deverá ocorrer em parcela única;

5.8 Abster se de subcontratar total ou parcialmente o objeto do contrato;

5 9 Arcar com ontratação, especialmente os ref a a fretes. taxas. seguros,

encargos sociais e th a




