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/2017

DE LAURO DE FREITAS, pessoajuridica de direito pflblico, inscrito no CNPJ/MF sob o n%

13.927.819/0001-40,
com sede na Praa Joo Thiago dos Santos. N@25 Centro, nesta Cidade, representada
-

neste ato por sua autoridade maior a Senhora Prefeita Mocma Isabel Passos Gramacho, doravante denominado
e de outro lado a empresa RONA COM/RCIO E SERVICOS EIRELI

CONTRATANTE

CNPJ/MF sob o n%00.573.098/0001-76eslbelecida

41 Andar, Sala 413, Calad
Processo Administrativo

-

ME, inscrita no

Rua Baro de Cotegipe, 36, Edif Empresarial Strra Vale,

SalvadorzA, doravante denominada CONTRATADA, com base n0s termos do
N* 03405/2017 tem entre si

justo e acordado o presente Contrato, observadas as

lusulas e condies a seguir
PRIMEIRA

CLUSULA

DO OUETO DO CONTRATO

-

ESPECIALIZADA NO

1.1. O prescnte instrumento tem por objeto a CONTRATACAO DE EURESA
FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA CH
NECESSIDADES

DA

SECRETARIA

SERWUOS

REQUISITADO

PVBLICOS.

PELA

TERMO DE REFERENCIA

E

integrante deste instrumento, como se transcritosfossem, o Processo Administrtivo

de

MUNICIPAL

SECRETARIA

DE

DE CAL, PARA WENDER AS

IlI E FIUDOR

-

DE ADMINISTRKAO.

CONFORME

PLANILHA DESTE EDITAL.

PAIGGRAFO ONICO
Passnm a fazer par

tnteresseda Secretaria Mtmicipal de Servios Pblicos

-

Processo Administrativo

NO
-

03405/2017, com todas

e documentos, c, em especial, o Edital e seus anexos, complementando o presente Contrato para

as instrues

todos os fins de direito e obrigMdo

as partes ao seu cumprimento em todos os seus termos, inclusive a Proposta

dc Preos da CONTRATADA, naquilo quq no contrariar este instrtlmento.
CLUSULASEGUNDA-DO

VALOR

2.1. Pelo objeto do presente negcio juridico,a CONTRATANTE pagar
R$15.075,00

-

CONTRATADA no Valor Global de

(quinze miI setenta e cinc: reais);

2.2. Esto nclusos no valor previsto nesta Clusul todos os tributos, contribuies
incidentessobre o objeto dcstc Contrato, de acordo com a legislao em vigor;
2.3. As dcspesas decorrentes da execuo

dos servios, objeto da presente licitao,

e encargos 'abalhistas

estaro incluid% nos preos

propostos,sendo de inteira responsabilidade da contratada.
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CLUSULA TERCEIM

-

-

N 03405/2017

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

3.1. Efetuar o pagamento ao licitante vencedor, quando da sua contratao,

de acordo com o preo, os prazos e

as condies estipuladas neste Edital.
3.2. Receber provisoriamentc o material mediante regular aferio

de quantitativos, disponibilizando Iocal, data

e horrio;
3.3. Veriscar minuciosamente, no prazo

@

sxado,a conformidade dos bens recebidos

provisorinmente com as

especificaes constantes do Termo de Referncia e da proposta, para fins de aceilo

e recebimento

defnitivos;
3.4. Notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeies,

falhas ou irregularidades constatadas nos objetos

fornecidos,para que sejam corrigidos;
3.5. Prestar as informaes

atinentes ao objeto, que venhnm a ser solicitados pelo

e os esclarecimentos

fornecedor;
3.6. Asscgurar-se da boa qualidade dos objetos fornecidos;
3.7. Acompnnhar e fscaliznr a execuo

do fornecimento contratdo,

bem como atestar na nota Gscal/faturaa

fetivacntrega do objeto contratado e o seu aceite;
3.8. Aplicar a Adjudicatiria as sanes
CLUSULA

regulamentares e contratuais.

QUARTA-DAS OBRIGACOESDA

4.1. Efduar a entrega dos bens em perfeitas condies,

CONTRATADA

no prazo e locais indicados pela Contratante, em cstrita

observncia das especiGcaes deste Termo de Referncia e da proposta, acompanhado (la respectiva nota fiscal
junomente com todas as regularidades fscais em dias;
4.2. Responsabilizar-se pelos vfcios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27,
do Cdigo de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990);
4.3. Sc aps o recebimento definitivo do produto for encontrado algum defeito, o fornecedor substituir o item
no prazo de 10 (dez) dias teis, contados do recebimento do aviso escrito enviado por fax, e-mail ou outro meio
hbil;
4.4. Comunicar por escrito a Administrao,

qualquer

anormalidade

de carter

urgente e prestar os

esclarecimentosquc julgarnecessrio;
4.5. Manter, durante toda
condies

de habilitao

a execuo

e qualificao

4.6. Acatar as determinaes

d0S

do contrato, em compatibilidade com as obrigaes

assumidas, todas as

exiidas na licitao;

responsveis

pelo recebimento e conferencia dos materiais',
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-
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4.7. O fonwcimentodo produto, de cada nota de empenho,dever ocorrer em parcela tnica;
4.8. Abster-se de subcontratartotal ou parcialmente o objeto do contrato;
4.9. Arcar com todos encargos decorrentes da prescnte contratao, especialmente os referentes a fretes, taxas,
sguros, encargos sociais e trabalhistas.

CLUSULA QUINTA

-

FOQMA

DE PAGAMNTO

5.1. O pagamento ser efduado no prazo de at 30 (triltta)dias, a contar da certificao
prcstado,mediante a apresentao

de qe o servio for

n.0 do CNPJ da empresa, n.0 da conta
de Nota FiscalTatura contendo o

banciri nome do banco e da respectiva agncia bancri devidamente atestad
5.2. No caso de incorreo
restitudos

n0s documentos apresentados, inclusive na Nota FiscalTatura, sero os mesmos

adjudicatria para as correes

necessrias, no respondendo a PMLF por quaisqucr encargos

resultantesdc atrasos na liquidalo dos pagamentos correspondentes.
5.3. Sero efetuadas as rctenes

na Fonte dos impostos, conforme Legislao

vigente.

5.4. Nenhum pagamento ser efemado CONTRATADA, enquanto pendente de liquidao

qualquer obrigao

fnanceira que 1hefer imposta, em virtude de penalidade ou inadimplncia contratual, sem que isso gere direito a
acrscimos de qualquer naturezz.
atraso ocorrido na apresentao
5.5. Qualquer

da nota

ou dos documcntos exigidos como condio
sscal/fatura,

de pagamento por parte da Contratadw importar em prorrogao

@

automtica

do prazo de vencimento da

orlga'o do Contratante.

PARAGRAFO PRIMEmO

fica expressamente estabelecido que os preos propostos pela CONTRATADA sero fixos e irreajustveis
durantea vigncia do Contrato.

PARGRAFOSEGUNDO
No caso da CONTRATADA deixar de cumprir qualquer disposiro contratual

comprovado, os pagamentos devidos ficaro retidos at

que a pendncia

se o fato for devidamente
seja resolvida dcfinitiva e

iqtegralmcnte,sem prejuizo de quaisquer mcdidas punitivas, em consonncia com a Lei N0 8.666/93.
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CLUSULA SEXTA

NO
-

03405/2017

DA RUBWCA ORCAGNTRIA

-

6.1. As dcspesas deste Contrato sero pagas com recursos consignados no oramento do MUNICiPIO DE
EAURO DE FREITAS, por conta das seguintes rubricas oramentrias:
SECRETARIA

@

Unidade Gestora

-

010000

33903099

3421/2163

SVTIMA

Fonte de Recurso

Elemento Despesa

Programa/Ao

800

CLUSULA

MUNICIPAL DE SERVICOS PVBLICOS

DO PRAZO DE ENTREGA/ DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS E DA

FISCALIZACO

k

7.1. A Contratada dever fornecer o produto adjudicado de acordo com o solicitado pela solicitao

formal da

Coordenao de Almoxarifadoda Prcfeitura Municipal de Latlro de Freitas.

7.2. Os produtos devero ser entregues em at 10 (dez) dias.
7.3. O local da entrega, de cada fornecimento, ser estipulado na solicitao

formal do Almoxarifado em outro

localcxpressamente indicado por esu.
7.4. A fiscalizao do contrato ser exercida ppr

sscalde contrato desirado

pela Secretaria de Municipal de

Servios Pblicos.

7.5. Cmsoo objeto entregue seja rejeitado pela fscalizao, o mesmo dever ser substitufdo no prazo de lotdez)
dias teis, sem nus para o Municipio, rcitcrando a justiscativa de que a demora na cntrega prejudicar o
andamentodas atividades da Secretaria solicitante.
CLUSULA

OITAVA

-

DO ADITAMENTO

8.1. O presente Contratoter vigncia

de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do termo.

8.2. O presente Contrato poder ser alterado ou prorrogado mediante a celebrao

de termos aditivos, desde que

presente alguma das hip6teses previstas nos Arts. 57 e 65 da Lei N' 8,666/93.

CLUSULA

NONA -DO REAJUSTE

9.1. Os valores so fixos e irreajustveis, nos termos da legislao vigente.
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FUNDAMENTACAO

10.1. O presente instrumento decorre do procedimento licitatrio, contido no Proccsso Administrativo de
N0 03405/2017, na
Processo Administrativo
iteresse da Secretaria Mtmicipal de Servios Pblicos
-

-

modalidadePREGO

tipo MENOR PRECO GLOBAL, tudo em conformiade com a Lei

PRESENCIAL,

Ne 8.666/93 e alteraes,

Lei Fedel'al

NO

10.520/02, Lei Complementar NO 123/06 e Alteraes

e demais

disposies contidas no Edital.

@

elxtTstmA

Dclm

IaRIMEIRA-DAS suEs

E PENALIDADES

t1.1. Ficar impedida de licitar e contratar com o Municipio de Latlro de Freitas, sem prejuizo das multas
previstasneste Edital e das demais cominaes

N0 8.666/93, no que couber
referidas no Capitulo IV da Lei

garantidoo direito prvio da ampla defesa, a licitante que:
a) Apresentardocumentofalso ou emitir declarao falsa;
b) Ensejar o retardamento da execuo

do objeto do Contrato;

c) Falhar ou fraudar na execuRo do Contrato;
d) Comportar-sede modo inidneo;
e) Cometer fraudefiscal.
11.2.Pela inexecuo parcial ou total das condies

pactuadas, erro ou mora na execuo

dos servios, garantida

prvia e ftmdamentadadefesa, fcar a licitante sujeita s seguintes sanes:

@

11.2.1.Advertncia;
11.2.2.Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor contratado;
11.2.3.Suspcnslo temporria de participao em licitao e impedimento de contratar com a Prefeitura Mllnicipal
de Lauro de Freitas, por prazo de at 02 (dois) anos; e
11.2.4.Dcclarazo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrao
os motivos determinantes da punio

ou at que seja promovida a reabilitao,

Pblica,

enquanto perdurarem

perante a autoridade que aplicou

a penalidade, que ser conccdida sempre que a licitante ressarcir a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
plos prejufzos resultantcs e depois de deconido o prazo da sano

aplicada com base no subitcm anterior;

11.3. As sanes previstas nas alfneas 11.2.1, 11.2.3 e 11.2,4, podero ser aplicadas juntamente com a do
subitem 11.1.2, facultada a defesa prvia do interessado, no respectivo proccsso, no prazo de 05 (cinco) dias
teis a contar da comunicao

formal;
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No 019/2017
-

N* 03405/2017

de competncia exclusiva da Senhora Prefeita, faculhda a defesa

d.o interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da aberttlra de vistas, podendo a reabilitao

ser

requeridaaps 02 (dois) anos de sua aplicao;
11.5. Na hiptese da aplicao

das penalidades previstas nas alineas 11.2,3 e 11.2.4. flca a licitante sujeita a

inativao de seu cadastro no Sistcma Unifcado de Cadasttamentode Fornecedores '- SICAF;
11.6.Caber ao responsvel pela fscalizao,

denunciar o no cumprimento das cqndies

pactuadas, para fins

de adoo das penalidades previstas no Termo de Referncia e no Edital.

*

PARXGRAFO SEGUNDO

0 atras: injustificado na cxccuio

do Contrato, por perfodo superior a 30 (trinta) dias, poder erlsejar a resciso

do Contrato.
CLiUSULA

D/CIMA

SEGUNDA

-

RECISXO CONTMTUAL

2.1. A inadimplncia parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das clusulas e condies
presenteCONTRATO, assegurar

estabelecidas no

CONTRATANTE o direito de d-lo por rescindido, mediante notificao,

atravs de otkio, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, fcando a critrio da
CONTRATANTEdeclarar rescindido o presente CONTRATO nos termos desta clusula e/ou aplicar as multu
previss neste termo contratual e as demais penalidades ptevistas na Lei N0 8.666293;

12.2.O presenteCONTRATO poderk ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no Artigo 78 da
Lei No 8.666/93;

12-3.No caso de resciso

por razes de interesse pblico, a CONTRATAN'IE enviar

CONTRATADA aviso

prvio, com antecedncia de 30 (trinta) dias;
12.4. A resciso se dar de pleno direito, independentementede aviso ou interpelao judicialou extrajudicial,
nos casos previstos nos lncisos lX, X e XVl1 do Artigo 78 da Lei N0 8.666/93;
12.5.Em qualquer caso de resciso ser observado o Pargrafo

onico
do Artigo 78 da Lei N0 8.666/93;

12.6.A CONTRATADAreconhece os direitos da Administrao, em caso de resciso administrativa prevista no
Art. 77 da Lei N0 8.666/93.

PARXGRAFO
O Conato

Ixlco

scr rescindido de pleno direito independentemente de interposio

jldicial ou

extrajudicial para

apurao de responsabilidade civil, administrativa e crlmlnal quando a contratada:
a) Recusar-se a prestar os servios de acordo com as especificaes

estabelecidas no Contrato;
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b) Falir ou dissolver-se;
c) Transferir, no todo ou em parte, as obrigqes decorrentesdeste Contrato.
CLUSULA DCIMA TERCEIM-FISCALIZACXO

.
;'
como
1heaprouver
e no seu exclusivo interesse o exato e fiel cumprimento
CONTRATANTEfiscalizzr
13.1.A

das cltlsulas e condies

estabelecidas no prescnte CONTRATO.

CLUSULA Dtcllu

QUARTA -FORO

14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Latlro de Freils, para dirimir quaisquer dvidas deste Contrato com
excluso de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
expedido o presente

E para firmeza e validade, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado,
Contrato em 04 (quatro) vias, que lido e achado conforme,

assinado pelas partes contratantes e pelas

testemunhasabaixo identiticadas.
Lauro de Freitas.

.1

teQ

.1 de /t>

de 2017.
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TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:
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