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CONTRATO n°. 019 /2018

Pelo presente instrumento, as partes abaixo designadas celebram o presente Contrato, mediante as seguintrs

declarators e clausulas:

LICITAÿAO: Dispensa de LicitafSo n° 005/2018, Art. 24, II, da Lei 8.666/93.
PROCESSO ADMIN1STRATIVO: 01067/2018

DOTACAO ORNAMENTARIA: 1500.2294.33903000.00,

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

Pra?a Jo3o Thiago dos Santos, Centro, Lauro de Freitas/BA, neste ato representado por sua Prefeita Sra. Moema Isabel

Passos Gramacho.

CONTRATADA: EQUIPASEG COMERCIAL DE FERRAMENTAS E PROTEQAO LTDA - EPP, CNP.I:
03.935.580/0001-05,’ com sede na Avenida Luis Tarqulnio, n° 2499a, Loja 09, Pitangueiras, Lauro de Freitas/BA, neste
ato representada pelos seus atos constitutivos e procura?6es em anexo, que abaixo subscreve.

CLAUSULA PR1MEIRA - OBJETO: O objeto deste contrato tem por finalidade a contratagao de empress
especializada no fomecimento 100 (Cem) unidades de apito de metal, na cor preta, com cordSo e mosquetSo. com
potencia sonora de 105DB (Decibeis), com esfera de cortiÿa, alcance audlvel: 100 metros a fim de atender as
necessidades da Secretaria de Transito e Transportes (SETTOP) no perlodo de Camaval/2018.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DO CONTRATO: O presente instrumento de contrato tera vigencia pelo prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua assinatura.

CLAUSULA TERCEIRA - PRECO: O presente Contrato tem o valor global estipulado em R$4.890,00 (quatro mil
oitocentos e noventa reais).

CLAUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO: O valor set pago em at6 30 (trinta) dias apos a
apresentaÿao, com a respectiva nota fiscal, que sera processada e paga apos a aprova?5o pelo setor competente (la

CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA - DAS RESPONSABIL1DADES DA CONTRATADA:

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

observancia das especificaq;8es deste Termo de Referenda 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 recebimento defmitivo do produto for encontrado algum defeito, o fomecedor substituit o item t o

prazo de 10 (dez) dias uteis, contados do recebimento do aviso escrito enviado por fax, e-mail ou outro meio habil;

5.4 Comunicar por escrito a Administrate, qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos que

julgar necessario;

5.5 Manter, durante toda a execufSo do contrato, em compatibilidade com as obriga?3es assumidas, todas as

condÿQes de habilitaÿao e qualificato exigidas na licitato;

5.6 Acatar as determinates dos respons&veis pelo recebimento e conferencia dos materials;

5.7 O fomecimento do produto, de cada nota de empenho, devet ocorrer em parcela linica;

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

5.9 Arcar com todos encargos decorrentes da presente contratafSo, especialmente os referentes a ffetes, taxas, seguros,

encargos sociais e trabalhistas.
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CLAUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CQNTRATANTE:

6.1 Efetuar o pagamento ao licitante vencedor, quando da sua contratapao, de acordo com o prefo, os prazos e as

conduces estipuladas neste edital;
6.2 Fiscalizar e acompanhar a execu?ao 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 prestaÿao de suas obriga?6es para adoÿSo das
providencias saneadoras;
6.4 Aplicar a Adjudicataria as sanies regulamentares e contratuais.

CLAUSULA SETIMA - F1SCALIZACAO: Os servi?os ora avem;ados serao fiscalizados pela Secretaria Municipal

de Transito, Transporte e Ordem Piiblica, sendo designado como servidor responsavel Smith Pereira da Silva Neto,

matrfcula n° 069806-3.

CLAUSULA OITAVA - 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 NONA - RESCISAO: Constitui motivo para a rescisao administrativa deste contrato, a infra?3o a

qualquer de suas clausulas, ou a ocorrencia das hipoteses previstas no artigo 78 da Lei no. 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA - MULTAS: A CONTRATADA arcar3 com uma multa de 20% (vinte por cento), sobre o
valor total do contrato no caso de descumprimento de qualquer das condi$6es ou clausulas ora avengados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - LEC1SLACAO PERTINENTE: 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 igual teor e validade jurldica na
presen?a de duas testemunhas abaixo, elegendo o Foro de Lauro de Freitas como competente para decidir as queslOcs
oriundas deste pacto.

Lauro de Freitas (BA), 01 de fevereiro de 2018.
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MUNICiPIO DE U JRO DE FREITAÿBA-CONTRATANTE
Moema Isabel Passos iGramacho- Prefeita

t&- NQ_
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPOSE E ORtTEM PUBLICA

Henrique Olinto Bori Junior -SecretArio Municipal
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EQUIPASEG COMERCIAL DE FERRAMENTASJ? PROTECAO LTDA - EPP-CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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