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LAURO DE FREITAS

CONTRATO u". 030/2019

Pelo presente instrumento as partes abaixo designadas celebram o presente Contrato. mediante as seguintes
declarações e cláusulas:

I-If IT4Ç ÄO: Dispensa de Liuutae n"005 2019 Art 24 11 da l el 8 660
PROCENNO ADMINISTRATIVO: 03filll 20\4
DOIAÇÄOURÇAMENTARit:2!!t002028,40i401

(ONTRAT AN I E: Nit NIL ÍPIO DE LAL RO DE FRFITAk msa lto no (NPl !3 023 814 0001-40. tom sede na

Praça inao Tinago dos Sannw. f entro,
I auro de I te tas BA. neste ato representado por sua Pretata Sra, iloema Isabel

Passos Gramacho,

CONTRATADA: JJ IMPRESSÃO E DENH3 LTDA - ME, CNPL 19343.4491100l-1Lcom sede na Rua
Filogonio Gomes de Ols eira, SK 0 I. Orla Maraima, Barra do Pojuca. Monte (iordo. Camaçari R A. [ FP 4184 |-54
neste atu representada pelos seus atos constitudvos e proculaçòes em anexo. que abaixo subscrese.

fl ÅUNULA PRIMEIRA - OBJETO: Coniratação de empresa especialinada para a prestação de sersiços de

confecçân e impressão de folder. bloco, de anotações, impressão de certincadas, crachús. que serão ofertadosao
I.flilit (mil) profiwinnais da rede municipal de ensino de Lauro de Freitas na realização da Jornada Pedagógica -

2019 no dia 25 e 26 de Ferereiro de 2tlI9. realizado pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas atrart½ da
Secretaria %1anicipal de Educação - SEMED.

CLÄL St LA NEGLADA - PRAZO DO CONTRATO: O presente instrumento de comraio kla o
tatuu pelo pram

de 10 nrimal dias. a contar da dam de sua assinatura

CLÁLSL LA I ERCLIRA - PRECO: O prescme t ontrato icm a saior gkeel estipubde em RSill0.tMi (Sele mil
cento e dez reaish

C1ÁENUI.A QL ARTA - FORMA DE PAGAME\TO: El saler sera pago em ate in urinmi dias apos a

apresentação. com a respecusa nota tiscaL que sera procewada e pa a apos a aprotaç3e pc o scior competente da

CONTRATA.NTE.

Ot.AINI 1.4 90 INTA - DAS RLSPONNABILIDADEN DA CONTRATADA:
5.1 San de excluma conta e responsabihdade do contratado, alem das prenstas em lei e nas normac aphcases. as

obnga òcs que se segucm
5.' O contraude deve dotuar a entreza umta tonados do recebimento da ordem de tornec niema, considerando o

horano de expedienic do orgün.

5.3 Acaur as decisões e obscriagnes feitas pela hwahraçúada Requisimnte.
FA fx bens deserno ser entregues em suas embalagens ongmaa contendo marca. modcha rekronaa. fabrican e

procedënua. prazo de talidade entre outros, de worde som a legislaçño em sigor, contalme especiñcações e

quanudade duenmmadas no anero

5.5 Awamir mtetramente responsabthdade quamo a garanna e quahdade do obyte, reservando a reguan.mte o direno
de rausa-lo t.a.so nào sanstava aos padines especincados
5.6 Mmier. em companhüldade com as obuya oes assunndas todas as umdições de habthtação e quablicaçúcs
custdo
5." \ senneasäo da qualdade e quantadade dos bens imphea sua scritha to (swa de naada a lhes wastaba
miegndade. fanaonahdade. operacionahdade e tahdade
5.8 Quando los o «.aso omumcar imediammente a requislante qualquer anormahdade tenneada, mausse de udem /

AmetenaL para que selam adotadas a> piondenuas de reguhtrumãonecesarias
H nrour L air



' PREFEITURA .\lUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
Cf.AlsflANEXT4-DASRESPONSABILIDADENDALONIRAIANIL:

6.1 Monatar a entrega do objeto a contratada attares da emissuo de Nota de Lmpenho ou outro mstrumento habit
6.2 Proporetonar a contratada mdas as cimdições necemanas ao pleno cumpnmento das obrt¿asðes decorremes da

objeto contratuar consoante estabelet.e a Lei federal X 666 91 e suas alteragües.
6.3 Fiscalvar a execução do obieto contratual atrates de tunemario dessgnado. podendo. en, decorrem.la. sobellar
provtdänua,da tomratada. que atendera ou justdiara de imeduun.
6.4 Nautical a comratada. que atendela ou jusaikaia de uneJiato.
6.5 F teluar os pagamentos deudos a contratada no condiçoes estabeleeda, neste f ermo,

.6 Aphsar as penahdades prestata> em leie neste mstrtunento

6." Noilenar o retanmcmo do olycto que não atender as especificações acte Terme de Reterenua
6.8 PropOrclonar todas as fauhdades necessanas av hein andamemo da cretação do obieto

OLÄtACLA NÈIIM4 - FINCALILAÇÃO:(to scruços ord atençados serão Baalvados pela secretarm Mtmietpal
de i Juação. -endo designado como scrudor responsatel \ntoma Leada Martms Pereira matneula

¯8644

(LAE40LA OlTAV A - RECONIIECIMENTO: A CON I RA l ADA reconhece os direitos do (TN I RA EA\TE em
operat a resasão admaustrataa deste pauo na Ierma da I ci no 8 666 93. art

¯¤

CLÄt NULA NON \ - RENCISÃO: Constnui motire para a lesasäe admmistranta deste contrato. a infraçào a

qualquer de suas dausulas, ou a otonúnua das hipoteses prenstas nu arneo 78 da Lei no 8 666 93

CLÃLAULA DÉ£lMA - MULTAS: A CO.\lRAl \DA arcara com uma multa de 20" ninte por ecmo). sobre o
taler total do contrato no caso de deseumprimento de qualquer das condiç3es ou dausulas era atençados

CLÅLSULA DÊt1MA PRIMEIRA - LEGISLAÇÃO PERTINENTE: Fate contrato e regido pela i ei n 8hée 93

e demaic normas de direito administTativo pertinentes

E por estatetti assim _lustos e connatados aminam o presenic em 04 lyLMITØl VIJN AC iglMÌ ICOT U \dhdddC jüEldica Od

pie,ensa de duas testemunha, abano cicyendo o Fora de i auro de Frenas como competente para dead:r as questões
onund deste pacto

Lauro de Freitas (BAL 21 de Fevereiro de 2019.

MI Nif IPl DE LAI RO DE F ÚTAS/BA CONTRATANTE
Moema is hel Itamos Grumacho Prefeita

SECRETARIA MUNE PAL DE EDUCAÇÃO
Paulo Gabriel Soledade Nae - SecretárioMunicipal

11IM RT½AO E OFSIGN LTDA - ME CONTRATADA

TINIEMENHAN:

( ME: / / NOME:


