
RLICADO
REFEITURA MUNICIPAL DE

AURO DE FREITAS

CONTRATO N°135/2018

O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS nsento no CNPJ/MF sob o No 13 927 819/000140 com sede

na Praça João Thiago dos Sartos sin Centro doravante denamnado CONTRATANTE -este ato

rep-esentada pesa seu Prefeita Municipal -
Sr* Moema Isabei Passos Gramacho e a empresa TRINCA

ESPORTES LTDA Vencedora do LOTE I ñscnta no GNPJ/MF sob oW û2 902 969/0001 83 com

sede Rua Comandante Almiro 465 Andar 01. Sala 04 CEP 44 001-456. Centro Feira de Santana/BA,
meste ato representado na forma dos seus es:atutos seams doravarne deriorrinada CON=RATADA.

pe ante as testemunhas abaixo filmadas celeuram o presente Contrato mediante as Clausulas e

CandiÇÖe5 a begUlf Ot'Un 3088

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECfMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO E

ARBlTRAGEM PARA EXECUÇÄO DO CONVENIO N°045/2018 "FUTEBOL PARA TODOS".

CONFORME TERMO DE REFERÈNCIA E PLANILHA NESTE EDITAL. REQUISITADO PELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO. ESPORTE E LAZER.

QUANTIDADEESPECIFICAÇAOITEM UND. PARA
REGlŠTRO

1 Late Premiaçäo Material esportivo e Matenal promoc onal

1 Troteu 50cm em MDS personahzado com adessvo e logo dos pattocoadores UNID 30

2 Medalha em 3D com banho dourado, prateado e bronze fundida em ramac UNID 1000

3 Bolas de Futebol de campo cors 32 gomos UNID 50

4 Bomba para ancher bola UNIO 8

5 UNID 35
Paoräo de Futebol Ishort/metâolcamisa 18v2;

6
Back Drop de 3mx3m & UNID 1

7 Camisas brancas em PP empressão poucromia na frente e nas costas UND 150

CLAUSULA SEGUNDA - FUNDAMENTAÇÀO LEGAL

21 A fundamentaçän lega do presente Cedame e a Let il 520002 e Decretos Munnpais N 2 356/2005

ubs a a DRElpR
AÇ PLEMENTAR

3.1 integrante complemertam este torn o de Contrato, no Que não o contrana ato convocatorio, a

Proposta da CONTRATADA e comats docurnentos mtegrantes e constautivos do procedimento noitatorio.

Pregäo Eletrómco N°021/2018 constante no Processo Admmistratwo de N 16635/2018 -
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REFEITURA MUNICIPAL DE

AURO DE FREITAS

CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS. ENTREGA E VIGÉNCIA
4.1. A Administração da Wefeitura Municipal de Lauro de Freitas convocará a adpdicatana, por

esema para no orazo maximo de 10 (dez! dias uteis paa assinar a ontrato

4.1.1. Fara a assmatula do Contrato, a ser celebrado, a empresa devera representar-se por

a) socio que detenha poderes de admaastraçao apresentando o Contrato Soc-al e sua ultima alleraçao

ou

b) procurador com poderes especificos para assinat o Contrato

4 2 Se a empresa adjualcatar a recusar se a assinar o Contrato sem just ficativa po' esento aceita pela

Pregoe ra aplicar-se-a e cisposto no Ari 4 Inciso XXlli da t el IV 10 520 1e 17 07 2002 sem prejusto

das sanções administrativas previstas no sem 16 deste Edital e Ad Si da Le N' a 686/93

4 2.1 O valor de re'etencia para a execuçäo e de ate RS 82 321 06 toitenta e dois ma trezentes e vente

um reais e seis centavos! considerando os encargos snaats e despesas indiretas pasa o seu penodo de

vigencia a set de responsabij dade da PMLF comforro repasse da Cawa Feonomica f ederai

4.2,2, O pagamento sera e½tuado em parce a uns.a apos a ordem de serviço e ernissão da nota fiscal

para providenciar o devedo pagamento

14.3.Dos Prazos e da Entrega

14.3.1. Deverão ser entregues na Secretana Municipal de Trabalho Escorte e LaZet de Lâuto de Freitas

situado na Piaça João Tiago dos Santos Centro Lauro de reltas P 42700-000 ou no local do evento.

14 3.2. A entrega do bem deverá ser atestaca pelo contratante, que afensa a sua conformidace com as

especificacöes constaries do pedido de cotacäo de preços O servidoi designado para acompanhar a

entrega do objeto formalizara o seu recebimento na propna nota e/ou fatura correspondente

14.3.3. A contratada se ohnga a efetuar a qualquer tempo, a substituiçân de matenal mjedado, se este

apresenlar defeito de fabrração au divergenc as relahvas as espec caçòes constantes da pedida

independentemente ca quantidade rejeitada

14.3.4. O Prazo de vigência do Contrato sera de 240 (durentos e quarenta)dias, contados da data

de sua assinatura, podendo ser prorrogado, periodo previsto no Inciso IV do Art 57 da Lei Federal
n° 8.666/93 de 21/06/1993.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: L de responsaciidade rJa TR ADA a entrega dos r"atenas no lamdestgnSadUono Termo de Refe nciaO
5.1. A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pelo objeto do presente contrato referente ao Lote I o

valor GLOBAL de RS33.100,00 (Trinta e três mil e cem reais)

PARAGRAFO PRIMEIRO: Estão inclusos no valor previsto nesta Clausula, todos os Inbutos

contubu öes e encargos trabalhistas mcidentos sobre o objeto deste Contrato de acordo com a

legislação em vigor bem acmo todas as despesas e custos. duetos e insetos como tambern as iucros

da CONTRATADA

PARAGRAFO SEGUNDO: As despesas decorrentes a entrega dos materiais otgetos da presente

oceacão estardo incluídas nos preçospropostos, sendo de inteiratesponsabili da co a,



REFEITURA MUNICIPAL DE

4URO DE FREITAS

CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÀRIA

6 L As debpBSdb deCO'rentes da execução deste Contrato sera no presente exercicio com recursos

wçamentarios das contratartes assim classificados

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO. ESPORTE E LAZER l
Unidade Gestora Atividade Elemento Despesa Fonte de Recurso

1100 2230 33903900 24
1100 2230 33903200 24
1100 2230 33903000 24

CLÁUSULA SÉTlMA - FORMA DE PAGAMENTO
7 LU pagamento sera efot Jado apos entrega dos matenais e erñssão ce Fatural Nota Fiscal com codigo

de barras que devera ser atestada pela Secetana soncitante

7.2 A Contratada fica vedado, negoaar ou efetuar a cobrança ou o cesconto da dupheata em<tsda atraves

de 'ede bancána ou com tercerros Dermitindo-se lac somente cobrança err carieira simons. ou seg
d retamente na CONTRATANTF

7.3. A CONTRATANTE pooera descontar de pagarnerto impodanaas que a qualquer titulo, thes sejam

devidas pela CONTRATADA por força deste Contrato

7 4. No casa cta CON'RAlADA deixar de cumort qualquer disposicäo contratual comprovando-se tal

fato os pagamentos ficaräo retidos ate oue a genoëncia se¡a resoiv:da sèm prejuizo de qualb40el

edidas ounit vas dispostas na Lei n°
8 666/93

7.5, Durante o penodo de re:enção, näo cover3o pros ou atuabzações monetanas de natureza qualquer,

sem prejuizo de outras cenalidades orev stas neste

7 6. A CONTRATADA optanto pelo Simples cevera apresentar luntamente com a nota fisca::fatura

declaração conforme mocielo constante do Anexo IV da instrução Normauva SRE N°480. de 15:12/2004

Casa mäo o faça sofrerà retençäo de imposto e coñinbuiçães de accroo com a referida instruçâc

7.7. A nota fiscallfatura oué contiver erro sela devolvida a CONTRATADA para tetincação e

reapresentaçäo. leablindo-se integ almente o prazo para seu processamento no setot competente

7.8 Todos os pagamentos ficam condiconados a prova de regulandace perante a Fazenda Naaonal

Estadual Municipal a PrevirJencia Social, Jusbça do Rabalho e junto ao FGTS

CLAUSULA OITAVA - TRANSFERÉNCIA DO CONTRATO

8.1. A CONTRATADA näo podera transtent ou ceder o presente Contrato sob pena de rescisão r.to

aluste SE PMLF
PA G
A SSCLAUSULA NONA - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

9,1 Arampanhar e Fscabrar a execuçâo do Contrato atraves de um errpregado especiasmen1e

designado para tais atividades quais separn anotações e legistros de todas as ocorrencias detemynando

o que for necessano a regulanração das falhas ou defeitos observadas e amda propor aphcaçoes de

perahdades e a rescisão ao Contrato quando for o caso

3 '



REFEITURA MUNICIPAL DE

AURO DE FREITAS

9.2. Efetuar o pagamento na fonna convencionada por meio das Notas Fiscais/Faturas

asenm nativas dos serviços prestados devidamente stestadas

9.3. Comunicar amedtatamente à COMHATADA quaisquer irregulandades apresentadas na

ENTREGA e/ou prestaçáo dos servtços fixando prazos para a sua correçáo

9.4. Cumprir e extgir o cumprimento das disposições contidas nas cinusulas deste Terino de

Referencia podendo aplicar as penaudades previstas em lei pelo não cumpumento das obngações
contratuais ou execução nsatisfatona

CLAUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÖES DA CONTRATADA

r0nit
ta

dA nntrfadaeo-seasac nnr tod s a obngaçöes desentas no Termo de eterëncia as da

transcutas estivessern e iPaicar no momento da ass natura do contrato representante da empresa e

subsoluto eventuat que maniera interlocucão dueta com a CONTRATANTE por meio do Fiscal do

Contrato

10.2. A CONTRATADA devera dar garanta de 03 Orès; anos para serviços e produtos, a oco:ar da

emissäo do lerma de Recebimento pela Contratante garantindo iñolus:ve ass.stencia tecruca,

manutenção preventiva e correnva e reposiçän de peças necessanas desde que não constalado maa uso

por Da1e da Contra'ante

10.3. Assumir despesas referentes a transporte, carga, descarga dos matenals a serem ututzados no

sergo
10.4. Suostituir ou refazer no maximo de 5 dias as suas expensas e responsabilidade, os matenais ou

serv'cos one não estiveren: de acordo com as esoec;ficações técnicas

10.5. Providenaar, par sua conta todos os registros e licenças, exigsdos por leis ou atos dos orgãos

federas. estaduas e rnunicipar compe:entes para prestaÇäo do serviço objeto deste 1ermo de

Re'erenaa

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÒES E PENAUDADES

11 i Ficara impedida de balar e contratar com o Municipto, pelo Díazo de ate 05 (c.nco) anos. sem

preyze n'ultas previstas neste termo e das dernais cominações retendas no Capitato IV da Lei

o 8 666/93 no Oue tem garantido o direito previo da ampia defesa a Contratada que.

al Detxar de entregar a documentação exigida nesse termo de referència

o) No prazo determinado nào assinar a Cortsato ou nec retirar a Nota de Empenho,

ci Apresentar doeurrerna faiso ou fizei declaraÇâo 'aisa

di Ensejar o retaroamento na execução da objeto deste contratacão

ei Nãc mantivet a pioposta injustificadamente

0 Falhar ou fraudar na execução do contrata -
L

gi Comportar se de rrode inidõnea

hi Comete< fraude fscal

11 2 Pela inexecuçäo total ou parcial do ob eto desse termo, a Admristração da Pretettura Mumcipal de

;
uro de Freitas, podera garantida a defesa Drevia, acticar a contratada vencedora as seguinte sane

a) Auvedencia



EFEITURA MUNICIPAL DE
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bi Multa moratcoa de 0 2 dos dec.mos por cento) por dia de atrasc na execação do cornrato

tomando por base o valo- globai do respectivo lote

ci Muita de 2 (does por centos a parte d 16 ideamo sexto dia ate o 30 dia de atraso

di Muda cornpensatona de TCP doez pct ,entoi sobre o valor global do respectivo bte
e) Suspensea temporana de participacäo em licitacao e impedimerna ce contratar com Admin:stiapäo
por penalidades nàc supenor a 02 (doisi anos

f) Declaracão de inideneidade para 4citar ou contrata- com Administração Pubbca

11 3 O atraso injustificado na execução do contrato por período sapenor a 20(vintei dias podera enseiar

a rescisão contrato

11 4 As multas aplicadas serão descontadas oos creditos da contratada eu na impossibilidade recolhida

no prazo ate 15 igorze.» dias da data da cornunicaçào oficia e caso nAo cumprida serão cobradas

pdcalmerte
11 5 Compete a Prefeita Mun:c:pal a aplicação das penahdades prev-stas nos itens 11 1 e 11 2. alineas

b 'e d e e'T ao Secretano de Trabalho Fsporte e Lazer a penaldade de advertencia, prevesta no

cerr 1 1 2. alinea a . 'acuitada a defesa do .rneressaco no praza de DSicinco: dias ute s. Coriados da

notificaçäo

I i 6 Da api.cação da penaldades previstas no stem 11 1 e 11 2 caoeta recurso no prazo ae 05(cinco)

d as uteis contados da noti6eação que sera dingsco a autoridade supenor. por intermedio da que praticou

o ato, a qual pode reconsiderar a sua decisäo ou fazá-lo subir devidamente informados

PARÅGRAFO SEGUNDO: O atraso injustificado ña execaçäo ao Contrato. por pe iode superior a 30

ftnrta) dias, podera ensejar a rescisão do Contrato

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE

12 1 A enteno da Contratante em havendo prorrogaçäo, os preÇcs sofreräo reajuste anual caicusado

pela vanaçäo acumulada da Irdsce Naciona. de Preços ao Consum der - INPC do Instituto Brasleiro de

Geogratta e Estatistica - IBGF contado a partr da data ao inicio do contrato ou conforme acordo entre as

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ADITAMENTO

13 1 presente Con'rato pocerá ser auerado ou pro ogapo mediante a celebração oe terma adtt vo

desce que presente alguma das hipóteses prevts:as nos Aris 57 e 65 da Le> 8 666193

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RECISAO CONTRATUAL

14.1. A inadimpiencta parcial ou total oor pare da CONTRATADA das clausulas r condições

estacelecidas no presente CONTRATO assegurara a CONTRA TANTE o direito de da-la por rescodido

mediante notificaçáo através de oficio entregue duetamente ou por via postal com préva de

receb:mento ticando a enwoo da CONTRATANTF declarar rescind:do o presente CONTRAT nos

terrnos desta cláusula e/cu aphcar as mudas previstas neste terme contratual e as demais andades

previstas na Lei N= 2 666/93

5
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14.2. presente CONTEM podera ainda ser resc ro do por quaisquer das motivos prevestos no Artgo
78 da ei Ne ß 666/93

14.3. No caso de rescisäo por razoes de interesse publico, a CON TRA TAN11- enviara a CONTRATADA
av<so previo com antecedenaa de 30 ilarta) dias

14.4. A rescisäo se dara de pleno direito mdependentementé de aviso ou toterpelação judicd ou

extraiudiciat nos casos prev-stos nos incisas IX, Xe XVil do Artiga 78 da Les N3 8 666/93

14.5 Em qualquer caso rie rescisäo sera observado o caragrafo unico do Amigo 78 da Lei N 8 666/93

14.6 A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração em caso de rescisäo administrativa

prevista no Art 77 da Lei N 6 666/93

PARAGRAFO ÙNICO: O Contrato sera resorcido de pleno daredo independentemente de interposiçän

udicial au extragualcial para apuração de responsanilidade civit adm nisfativa e enminal quando a

contratada

a) Recusar se a prestar os serviços de acordo com as especif=cações estabelecidas no contrato

b) E ailr ou dissolver-se

c) i -ander r no todo ou err paie as obrigações decorrentes deste Contrato

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - FISCALIZAÇÄO

15.1 A CONTRATANTE f:scalizara como te aptouver e no seu excusivo mteresse o exaio e fiel

cumµnmento das Clausulas é condicöes estabéleadas no presente CONTPATO

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

16.L Fica eleito o foro da Comarca de Lauro de Freitas/ Bahra. Dara dinmir quaisquel duvidas deste

Contrato com exclusão de abalquer outro, por ma:s pnvileglado que seja

F para firmeza e validade, e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado e expededo o

presente Contrato em 04 (quatra; vias que hdo e achado conicane e assmado pelas paties contratantes

e pelas testemunhas abaixe :dentificadas

Lauro de i reltas! bahia 30 rie outubro de 2018

PELA CONTRATA TE ELA CONTRATAD

MQNICIP10 DE LAURO DE FREITAS TRINCA ESPORTES LTDA
M4ema sabel Paison Gramacho
Pr feita

MN S

ME:
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