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C rtenatof Exaceltiv CONTRATO N9 127/2017
I

k
O MUNICiPIO DE LAIJRO DE FREITAS pessoa juridica de direito pblico, ins'crito no CNPJ/MF sob o nO.

13.927.819/0001-40,com sede na Praa Joo Thiago dos Santos, N9 25 - Centro, nesta Cidade, representada neste ato por

sua autoridade maior a Senhora Prefeita Moema Iabel Passns Gramacho, doravante denominado CONTRATANTE e de

outro Iado a empresa ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR- EPP - PROLIMPX inscrita no CNPJJMF sob o
n*. 07.622.961/0001-87, cstabelecida Rua Antnio Mota, l 82 A, Centro, PojucaA, CEP: 48.120-000, ncste ato1 da na forma dos seus estatutos socais ou procurao, doravante d,enominada'c N'I-RATADA, com base nos. represenu

termos do Processo Administrativo N* 08690/2017 tem cnire si justo e acordado o prsente Conirato, observadas as
! :

'clusulas e condies a seguir:

CLXUSULA PRIMEIM - DO OBJETO DO CONTRATO

1.1, 0 presente instrumento tem por objdo a CONTMTAGO DE EMPRESA PARA AQUISIGO DE FMLDAS

DESCARWVEIS, PAM ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUMCIPAIS, CONFORME
j

'
TERMO DE REFEHNCIA E PLANILHA NESTE EDITAL. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPALI

DE ADMTNISTRWO.
I
L

PAUGRAFO IXICO

Passam a fay.erparte integrante deste instrumento, corno se transcritos fossem, o Processo Administrativo de interesse da

Secretaria Municipal de Educao - Processo Administrativo- N0 08590/20 17, com todas as instrues e documentos, e,

em especial, o Edital e seus anexos, complementando o presente Contrato para todos os fins de direto e obrigando as partes

ao seu cumprimento em todos os seus termos, inclusive a Proposta de Preos da CONTRATADA, naquilo que no1
I contrariar este instrumento.

L
CLUSULA SEGUNPA - I)o VALOR

2.1. Pelo objeto do presente negcio juridco, a CONTRATANTE pagar CONTRATADA no Valor Global de

18713.952,00 - (Setecentos e treze miI novecentos e cinqucnta e dois reais);
'

d tbutos, contribuies e encargos trabalhistas incidentes sobre2.2. Esto inclusosno valor previsto nesta Clusula, to os os

o objeto deste Contrato, de acordo com a Iegislao cm vigor;
i

2.3. As despesas decorrentes da execuo dos servios, objeto da presente Iicitao, estaro incluidas nos preos propostos,

sendo de inteira responsabilidade da contratada.

1 #
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CLUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAXES DA CONTRATANTE

3.1. Proporcionar CONTRATADA todas as facilidades indispunsveis boa execuo das obrigaes contratuais;

3.2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado e nas. condies csta'belecidas;

3.3. Exercer a Gscalizao e acompanhamento da execuo do Contrato;
4

3 4 Fornecer atestados de capacidade tcnicw quando solicitazos pela CONTRATADA desde que atendidas a.sobrigaes

contratuais;

3.5. Ao rejeitar os produtos que estiverem em desacordo coln as especificaes previss neste no termo de referncia,

notificar a contratada;

3.6. Prestar informaes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;

CLWSULA QUARTA - DAS OBRIGAXES DA CONTMTADA

4.1. So de exclusiva conta e rcsponsabilidade da contratada, alm das previstas em lei e nas normas aplicveis, as

obrigaes que se seguem.

4.2. Responsabilizar-se integralmente pelo fornccimcnto da! Faldas descartveis, nos termos da Ieglslao vigente e

exigncias contidas no Tenno de Referncia, observadas as especiiicaes, nonnas e outros detalhamentos; quando for o

caso ou no que for aplicvel, fazer cumprir, por parte de seus empregados e prepostos, as normas da Contratante;

4.3. Acatar as decises e observaes feitas pela liscalizao da Contratante;

4.4. Fornecer o objeto referido, no prazo estabelecido ou quando necessirio, informando em tempo hibil qualquer motivo

impeditivoou que impossibiliteassumir o estabelecido; .:

4.5. Assumir inteira responsabilidade quanto garantia e qualidade do objeto, reservando a Contratante o direito de
rccus-lo caso no satisfaa aos padres especificados;

4.6. Manter, em compatibilidade com as obrigaes ssumidas, todas s condies de habilitao e qualilicao

exigidas;

4.7. Fornecer o objeto deste termo de refernci atendendo plena e satisfatoriamente ao cspecificado no mesmo;

4.8. Atender, de imediato, s solicitaes relativas substituio, reposio ou troca do fornecimento do objeto quc no

atenda ao'especiscado ou ainda que apresentem defeito, ou prazo de validade vencido ou muito prximo a vencer;

4.9. Quandofor o caso, comunicar imcdiatamente Contratante qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem

funcional,para que sejam adotadas as providncias de regularizao necessrias;
''

, ;4.1:. Responder objetivamente por quaisquer danps pessoais ou matcdais dccorrentcs do fornccimcnto do objeto scja por

vicio de fzbricao ou por ao ou omisso de seus empregadoj;
'

:

4.11. Assumir inteira responsabilidade quanto qualidade dps materiais fornecidos;
4.12. Assumir a responsabilidadc por todos os encargos e obrigaes previstos na legislao decorrentes a distribuio de

fraldas descartveisv obrigando-se a sald-los na poca prpria; .

t
,
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4.13. A inadimplncia com refencia aos encargos e gobligacs cstabelecidos no transfere a Contratante a

rcsponsabilidade pelo seu pagamento, nem poder onerar o fornecimcnto, razo pela qual a Contratada renuncia

expressamentea qualquer vfnculo de solidariedade,ativa ou passiva. com a Contratante.

CLUSULA QUINTA - FORMA DE PAGAMENTO

5.1, O pagamento ser efetuado no prazo de at 30 (trinta) dias, a contar da ccrtificao dc que o servio for prestado,

mediante a apresentao de Nota FiscalTatura contendo o n.@do CNPJ da empresa, n. da conta bacria, nome do banco e

da respectiva agincia banciriw devidamente atestad
.g'

'
5.2. No caso de incorreo nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscalgatura, sero os mesmos restitufdos

adjudicaria para as correes necessriass no respondendoi a PML,F por quaisquer encargos resultantes de atrasos na

liquidao dos pagamentos correspondentes.

5.3. Sero efetuadas .s retenes na Fonte dos impostos, conforme Legislao vigente.

5.4. Nenhum pagamcnto ser efetuado CONTRATADA, enquanto pendente de Iiquidao qualqucr obrigao financcira

que Ihe for imposta, em virtude d penalidade ou inadimplcia contratual, sem que isso gere direito a acrscimos de

qualquernatureza.

5.5. Qualqueratraso ocorrido na apresentao da nota fiscl/fatura, ou dos documentos exigidos como. condio de
7

pgamento por parte da Contratada, importar em prorrogao automtica do prnzn d4 vencimento da obrigao tlo
' Contratante.

PAlkdltuo I'IUMEIRO

Fica expressamente estabelecido que os preos propostos pla CONTRATADA sero fixos e irreajustiveis durante a

vigncia do Contrato.

BARGRAFO sEcrNoo

No caso da CONIXATADA deixar de cumprir qualquer disposio contratual e se o fato for devidamente comprovado, os

pagamentos devidos scaro retidos at que a pendlncia seja re/olvida definitiva e integralmente. sem prejufzo de quaisquer

medidas punitivas, em consonncia com a Lei N* 8.646/93.

CLUSULA SEXTA - DA RUBYCA ORCAMEXGRIA

6.1. As despesas deste Contrato sero pagas com recursos cnsignados no oramento do MUNICiPIO DE LAURO DE

FREITAS, por conta das seguintes rubricas oramentrias:
.

' '
3

.
.

SECRETARIA MUNICI'PAL DE EDUCA AO
Unidade Gcstora Programa/Ao Elemento Despesa Fonte de Reiurso:1001 134/2216 , 33903099 7101000

cLusuLA skTxMA - Do PRxzo
;' .

.

DE ENTREGY DO RECEBIMENTO DOS MATEYAIS E
I

$)> V
l
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FISCALIZAGO

7.1. Os materiais solicitados devero ser entreues 48hs gps a solicitao. na sede da Secretazia de Educao desse' '''''' ' ' ! .
''' -

.

municinio. cue fica situada na Avenida Santos Dumont, no 1791,Estrada do Cco, Lauro de rcitas/ BA.
. zk ' ak

! : zi .

i
CLWSULA OITAVA - DO ADITAMENTO E DO PRAZo

8.1. O presente Contratoter vigncia de 12 (doze) meses, conldos a partir da data de sua assinatura.

8.2. O presente Contrato poder ser alterado ou prorrogado mediante a celebrao de termos aditivos, desde que presente

alguma das hipteses previstas nos Arts. 57 e 65 da Lei NO 8.66/93.

@
CLUSIJLA NONA - DO REAJIJSTE

,f'

9.1. Os valores so Gxose irreajustveis, nos termos da Iegislao vigente.

ctAustA DtCIMA-DA FUNDAMENTAGO

10.1. O presente irstrumento decorre do procedimento licitAt6lio, contido no Processo Administrativp de interesse da
, .

.

'
S taria Municipal de Educao - Processo Administrativo -:

N0 08590/2:1*7
na modalidade PREGO PRESENCIAL,CCrC j

tipo MENOR PRECO GLOBALtudo em conformidade col a Lei N0 8.666/93 e alterates, Lei Federal NO 10.520/02,

Lei ComplementarN0 123/06e Alteraes e demais disposii contidas no Edital.

CLUSULA DCIMAPIUMEIRA-DAS SANXES E PENALIDADES
i

11.1. Ficar impedida de Iicitar e contratar com o Municfpio (ieLauro de Preitas, sem prejufzo das multas previstas neste

Edital e das demais cominaes referidas no Capitulo TV da Ieei Ne 8.666/93,'no que couber garantido o direito prvio c1a

ampla defesa, a licitante que:

a) Apresentar documentofalso ou emitir declarao falsa;

b) Enseja? o retardamento da execuo do objeto do Contrato; .

c) Falhar ou fraudar na cxecuo do Contrato;

d) Comportar-sede modo inidneo;

e) Cometer fraude fiscal.

11.2. Pela inexecuo parcial ou total das condies pactuadm, erro ou mora na execuo dos servios, garantida prvia e
'

q

fundamentadadefesa,scar a licitante sujeita s seguintes san. es:
'

11.2.1.Advertncia; ;
Itade 2% (dois por cento) sobre o valor contzatado; ;11.2.2.Mu

,

r'

11.2.3. Suspenso temporria de participao em licitao e lpedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Lalzro
. '''

,

?'

de Freitass por prazo de at 02 (dois) anos; e

)'
cI

' (
#

'1k
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11.2.4.Declarao de inidoneidadepara licitar ou contratar com a Administrao Pblica, enquanto pcrdurarem os motivos

determinantes da punio ou at que seja promovida a reabilitao, perante a autoridade que aplicou a penalidade, que ser

concedida sempre que a licitante ressarcir a Prefeitura Municipalde Lauro de Freitas pelos prejufzos resultantes e depois de

decorrido o prazo da sano aplicada com base no subitem anterior;

11.3. As sanes previstas nas alfneas 11.2.1, l 1.2.3 e 11.2,4, podero ser aplicadas juntamentecom a do subitem 11.1.2,

facultada a defesa prvia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias teis a contar da comunicaio

formal;

11.4. A sano estabelccida na alinca 1l .2.4 de competncia exclusiva da Senhora Prefeita, facultada a defesa do

interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) di% da abertura de vistasj podendo a reabilitao ser requerida

aps 02 (dois) anos de sua aplicao;

11.5. Na hiptese da aplicao das penalidades previstas nas alineas 11.2.3 e 1l .2.4, fica a Iicitante sujeita a inativao de

seu cadastro no SistemaUnifkado de Cadastramentode Fomecedores - SICAF;

11.6. Caber ao responsvel pela fiskalizao, denundar o no cumprimento das condies pactuadas, para fins de adoo

das penalidadesprevistms no Termo de Referncia e no Edital.

BARGRAFO sEcvNoo
' O atraso injustiscado na execuo do Contrato, por periodo superior a 30 (trinta) dias, poder ensejar a resciso do

Contrato.

i
#

CLUSULA DiCIMA SEGUNDA- RECISO CONTRATUAL
. I

12.1.A inadimyncia parcia! ou total, por parte da coxrlta-AoAo das clusulas e condies estabelecidas no presente

CONTRATO, assegurar CONTRATANTE o direito de d-lo por rescindido, mediante notiGcao, atravs dc ofcioj

entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, ficando a critrio da CONTRATAN'I'E declarar

resdndido o presente CONTRATO nos termos desta clusula e/ou aplicarvas multas previstas neste termo contratual e as

demais pcnalidadesprevistasna Lci ND 8.666/93)

12.2. O presente CONTRATO poder, aindaj ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no Alligo 78 da Lei Nt'

8.666/93;

12.3.No caso de resciso por razes de interesse pblico, a COkTRATANTE enviar CONTRATADA avis prvio, com

antecednciade 30 (trinta) dias;

12.4.A resciso se dar de pleno direito, independentementede aviso ou interpelao judicial ou extrajudicial, nos casos

previstos nos Incisos LX,X e XVII do Artigo 78 da Lei N0 8.666/93;

12.5.Em qualquer caso de rcsciso ser observado o Pargrafo fnico do Artigo 78 da Lci NO 8.666/939

12.6. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administrao, em caso de resciso administrativa prevista no Art. 77 da

Lei N@8.666/93. ))- *<-e
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PARGRAFO mlco
o contratoser rescindido de pleno direito independentemeniede intemosio judicialou extrajudicial para apurao de

responsabilidadecivil, administrativa e criminal quando a contrptada!
! '

a)Recusar-se a prestar os ervios de acordo com as especifkaes estabelecidas no Contrato;

b) Falir op dissolver-se; '
. :

c) Transferir, no todo ou em parte, as obrigaes decorrentesdyst: Contrato.

ct.llstlt,A DtclMA TERCEIRA - FlscAlalzAo

13.1. A CONTRATANTE fisclizar como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse o exato e Gel cumprimento das

clusulas e condies estabelecidas no presente CONTRATO.

CLiUSULA DQCIMA QUARTA -FORO 1

14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Lauro' de Freits, p/ra, dirimir quaisquer dvid% deste Contrato co excluso de

qualquer outro, por mais privilegiado que sija.

E para firmeza e validade, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, expedido o presente Contrato
1 .

em 04 (quatro) vias, que Iido e achado conformc, assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo

identificadas.

Lauro de Freit%, 19 de Outubro de 2017.
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