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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

Andre MarteNÿiroo
Coordenador ExsciTlivo j
CONTRATO n°. 022 /2018

Pelo presente instrumento, as partes abaixo designadas celebram o presente Contrato, mediante as seguintes
decIaragOes e chiusulas:

LICITAQAO: Dispensa de Licitaÿo n° 008/2018, Art. 24, II, da Lei 8.666/93.
PROCESSO ADMIN1STRATIVO: 18073/2017
DOTAQAO ORQAMENTARIA: 02.1201.2012.33903900.29
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, inscrito no CNPJ: 13.927.819/0001-40, com sedc na
Pra9a 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, CNPJ:
03.935.580/0001-05, com sede na Avenida Luis Tarquinio, n° 2499a, Loja 09, Pitangueiras, Lauro de Freitas/BA, neste
ato representada pelos seus atos constitutivos e procura?3es em anexo, que abaixo subscreve.
CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO: O objeto deste contrato tern por finaiidade a contrataijao de empresa
especializada no fomecimento de camisas a serem utilizadas pelos servidores em agQes serem realizadas em feiras
livres de abordagem e diagnostico ao combate ao trabalho infantil em diversos bairros do Municipio.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DO CONTRATO: O presente instrumento de contrato terd vigencia pelo prazo
de 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura.
CLAUSULA TERCEIRA - PRECO: O presente Contrato tern o valor global estipulado em RSl.690,00 (Hum mil
seiscentos e noventa reais).

-

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

CLAUSULA QUINTA - DAS RESPONSAB1L1DADES DA CONTRATADA:
5.1 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condi?6es, no prazo e locais indicados pela Contratante, em estrita

observancia das especifica55es 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 ap6s o recebimento definitivo do produto for encontrado algum defeito, o fomecedor substituira o item no

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 execuqao do contrato, em compatibilidade com as obriga95es assumidas, todas as

condi95es de habilita9ao e qualifica9&o exigidas na licitaÿSio;
5.6 Acatar as determina95es dos responsdveis pelo recebimento e conferencia dos materiais;
5.7 O fomecimento 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 contrata93o, especialmente os referentes a ffetes, taxas, seguros.

encargos sociais e trabalhistas.
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CLAUSULA SEXTA - DAS RESPONSAB1LIDADES DA CONTRATANTE:
6.1 Efetuar o pagamento ao licitante vencedor, quando da sua contrata93o, de acordo com o prego, os prazos e as
condi9Ses estipuladas neste edital;
6.2 Fiscalizar e acompanhar a execu93o do objeto contratual, bem como o pagamento das taxas e impostos, empregados
e demais despesas necessarias ao bom andamento;
6.3 Comunicar 3 Contratada as eventuais irregularidades observadas na presta92o de suas obriga9des para adoqao das
providencias saneadoras;
6.4 Aplicar a Adjudicataria as san9des regulamentares e contratuais.

-

CLAUSULA SETIMA FISCALIZACAO: Os servÿos ora aven9ados ser3o fiscalizados pela Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social e Cidadania, sendo designado como servidor responsavel Helder Oliveira da Silva,
matrlcula n° 69.945.
CLAUSULA OITAVA - RECONHEC1MENTO: A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em
operar a rescisSo administrativa deste pacto, na forma da Lei no. 8.666/93, art. 77.

CLAUSULA NONA - RESCISAO: Constitui motivo para a rescisSo administrativa deste contrato, a inffagSo a
qualquer de suas clausulas, ou a ocorrencia das hipdteses previstas no artigo 78 da Lei no. 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA - MULT AS: A CONTRATADA arcard com uma multa de 20% (vinte por cento), sobre o
valor total do contrato no caso de descumprimento de qualquer das condi9des ou clausulas ora aven9ados.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - LEG1SLACAO PERT1NENTE: Este contrato e 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
de duas testemunhas abaixo, elegendo o Foro de Lauro de Freitas como competente para decidir as quesldes
oriundas deste pacto.

presen9a

Lauro de Freitas (BA), 05 de fevereiro de 2018.
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MUNICIPIO DE LAURO DE FRElTAS/BA - CONTRATANTE
/
Moema Isabel iPassos Gramacho - Prefeita

t) SOCIAL E CIDADANIA
Huldaci dosJieisSantana Andrade -Secretaria Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV1

EQUIPASEG COMERCIAL DE

FERRAMENXASJLPROTECAO LTDA - EPP -CONTRATADA
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