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EFEITURA MUNICIPAL DE Laur de F

URO DE FREITAS

CONTRATO N 136/2018

O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS inscr to no CNPJtiÑ soo o N- 13 927 819/000140, com sede

na Praça Joao Thiago dos Santos s Centro. Coravante denormnado CONTRATANTE. Deste ato

representada pela seu Prefeita Mun:c:pal -
Sra Moerna Isabel assos Gramacho e a emmesa TOP

ESPLANADA COMERCIO DE ALIMENTOS. SERVIÇOS DE TRANSPORTES. LOGISTICA,

MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÄO CIVIL LTDA. Vencedora do LOTE li anscnta no GNPJ/MF sob oN

21 392 780 ÜOO1 32, ca:n sede Rua B 00149 Ouadra 2. NR Artigo 9 CIA I Simões Eilho/BA. GEP

43 700 000 , neste ato representado na forma dos seus estatutos soclass, deravante denominada

CONTRATADA. Derante as testemunnas abaixo f:rmadas celebran" o presente Contrato. mediante as

clausulas e condiçöes a seguir enunciacas

CLÅUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1. CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO E

ARBITRAGEM 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.

QUANTIDADE
ESPECIFICAÇAO

TEM UND. PARA

REGISTRO
22 Lote RecursosHumanos

1 Árearos Jogos 215

CLAUSULA SEGUNDA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2 1. A funaamentaçào legal do presente Cedame e a t el il 620!02 e Decretos Muniapais N" ] 's - 1
=

e subsidlanamente pela i er N°8 666 de 21/06/1993

CLÁUSULA TERCEIRA - DOCUMENTAÇÄO COMPLEMENTAR

3.1. integram e comp:ementam este termo de Contrato no que não o contrara ato convocatono. a

Proposta da CONTRATAD^ e demals documentos mtegrantes e constautivos do procedimento ticitatoria.

Pregao Eletrönico N°021/2018 constanté no Processo Administrativo de N 16635/2018

CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS, ENTREGA E VIGÉNCIA

4.1 A Admirustração da Prefeitura Menlopal de Lauro de Freias convocare a adjudicatana oor

esente para no prazo maximo de 10 tden dias urets para assinar o Contrato.

4.1 1. Para a assinatura ao Contrato a ser celebrado a empresa devera representar se por ,

a) socio que detenha podeos de administração. apresentando o Contrate Social e sua altima alte ão
I
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b) procurador com poderes especificos para assinar o Contrato

4 2 Se a empresa adjudicataria recusar se a assinar o Contraic sem justficahva µor esente aceita pela

Pregoeira aplicar se à o dibµOSto no Art 4 C-so XXili da Lei N3 10 520 de 17 07 2002 sem prejuizo

das sanções administrattvas previstas no item 16 aeste Ldatal e Art 31 da t ei N 8 666/93

4 2.1 O valor de referënc a para a execuche e de ate RS 82 321 Of tottenta e dois mii trezentos e vmte

um reats e se's centavosi cons:derando os encargos soc als e despesas indiretas pala o seu penodo de

vigencia a ser de resoormabdidade da PMLF conforme repasse da Caixa Económica Federai

4.2.2. O Dagamento sera efetuado em parcela un ca apos a Ordern de serv ça e emissão da rota fiscal

para providenciar o devido Daoamerito

14.3.Dos Prazos e da Entrega

14.3 1 Deverão ser emreguos na Secretana Municipal de Trabalho Espade e Lazer de Lauro de Freitas

situado na Praça João Tiago dos Santos Centro Lauro de Freitas CEP
42¯'DC

000 ou no local do evento

14.3.2. A entrega do bem deverá set atestada pelo contratante que afenra a sua conformidade com as

espeoncações constantes do pedido de cotação de precos O servidor designado para acompanhar a

entrega do objeto formanzara o seu recebamento na propna nota e/ou fatura correspondente

14.3.3. A contratada se cbriga a efetuar a qualquer tempo a substitwçâo de rnaterial rejeitado se este

apresentar defeito de fanncaçâo ou divergencias relativas as especificaçöes constantes do pedido

independentemente da quan:idaae rejettada

14 3 4. O Prazo de vigencia do Contrato será de 240 (duzentos 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.

PARAGRAFO PRIMEIRO E de responsabilcade da C NTRAlADA a entrega dos malenais no local

oesignada no Terme de Referëncia

CLÁUSULAQU1NTA - DO PREÇO

51 A CONTRATANTE pagarà à CONTRATADA, pelo oþjeto do presente ontrato referente ao Lote II, o

valor GLOBAL de R$3L498,15 (Trinta e sete sill quatrocentos e noventa e oito remis e quinze

centavos¶
PARAGRAFO PRIMEIRO: Estão inclusos no valor previsto nesta Clausula todos os tabutos,

contñouiÇões e encargos trabahlstas incidentes sobre o objeto ceste Contrato, de acordo corn a

legislação em vigor, bem como todas as despesas e custos diretos e induetos, como tambem os lucros

da CONTRATADA

PARAGRAFO SEGlJNDO: As despesas decorrootes a entrega dos matenais objetos da oresente

I c çào esta:Saoincialdas nos p eços p opo o senda de inteira responsabilidade da contratada

6.1. As despesas decorrentes da e×ecução deste Contrato sera no Diesente exercicio com recursos

orçamentanos cas contratantes assim class cados
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PREGÃOELETRÔNICO- W 021/2018

PR CESSO ADMINISTRATIVO - N° 16635/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ESPORTE E LAZER
Unidade Gestora Atividade

.
Elemento Despesa Fonte de Recurso

1100 2230 33903900 24
1100 2230 33903200 2s
1100 2230 33903000 ! 24

CLAUSULA SETIMA - FORMA DE PAGAMENTO
7.1. O pagamento sera efetuado após entrega dos matenais e emissao de Fatural Nota Fiscal com codtgo

de barras, nue devera ser atestada pela Secretana solicitante

7.2 A Contratada fica vedaco negoctar ou efetuar a cobrança ou o descorto da duplicata emit.da atravès

de rede bancana ou com terceiros, permitindo-se tão somente, cobrança em carte:ra simples ou seja,

diretamente na CONTRATANTE

7.3, A CONIRATANTEpodera descontar do pagamento importâncias que a qualquer titdo lhes sejam

devioas pela CONTRATADA por força deste Contrato

7.4. No caso da CONTRATADA deixar de cumpnr qualquer disposição contratual, comprovando-se tal

fato os pagamentos ticarâo retidos ate que a pendencia se;a resolvida sem prejuizo de quaisquer

rned:das punitivas dispostas na Les r 8 666/93

7.5 Durante o periodo de retençäo, não correrão juros cu atualizações monethnas de natureza qualques

sem prejuizo Oe outras penahdades previstas neste

7.6 A CONTRATAOA, optante pelo Simples devera apresentar juntamente com a nota Escallfatura.

Gec aração conforme modelo constante de Anexa IV da Instrução Normativa SRF W 480, de 15/12:2004

Caso não o faça sofrera retenção de imposto e contubuiçðes, de acordo com a refer da 40btfDÇŠO

7.7 A nota fiscalifatura que contivel eno sera devolvida a CONTRATADA para setsftcação e

reaoresentaÇão reabando-se integralmente e o:azo para seu processervento no setor competente

7.8. Todos os pagamentos ficam condicionados a prova de regulandade perante a Fazenda Nacional

Fstadual Munterpal, a Preedència Social Justiça do trabalho e tunto ao EGTS

CLÁUSULA OITAVA - TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO

8 1 A CON T RA1ADA näe podera transfenr ou ceder o presenté Contrate sob pena de rese.säo do

aluste

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

9.1. Acompanhar e Escalizar a execução do Contrato atraves de um empregado espec almente

designado para tais atividades, quais so;am anotações e registros de todas as ocorrèncias ceterminando

o que for necessáno a regulanzaçäo das falhas ou defedos observados e ainda propor aplicaçoes de

penalidades e a resessäe do Corurato quando for o caso.

9.2. Efetuar a pagamento na tarma convencionada por meio das Notas Fiscais aturas

disenrninativas dos serviços prestados. devidamente atestadas.

9.3. Comunicar irneciatamente a CONTRAT^DA qua squer irregulandades apresentadas na

ENTREGA e/ou prestação dos senaços fixando prazos para a sua correçäo
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9.4. Cumpar e exagsr o cumpnmento das disposições cormaas nas clàusulas deste Termo de

Referência, podendo aphcar as penalidades orevistas em lei pelo nâo cumprimento das obrigaçòes

contratuais ou execução insat sfatona

CLÀUSULA DECIMA - DAS OBRIGAÇÖES DA CONTRATADA
10 1 A Contratada obriga-se a cumpr=r todas as ohngaÇões descntas na Termo de Reterencia as da

minuta de contrato e todas as demais obngações inerentes ao objeto contratäao Corno se aqui

transentas estivessem e indica: no momente da assmatura da contrato represen1ante da empfesa e

substituto eventual que mantera intertocucho direta com a CONTRATANTE Dot meio do Eiscal do

10.2. A CONTRATADA deverá dar garantia de 02 (très; anos para serviços e p<odutos a contar da

emissão do Termo de Recebimento pela Contratante, garantirtdo molusive assistència técnica

manutençao preventiva e corretiva e reposição de oeças necessanas. desde que não constatado neau uso

por parte da Contratante

10.3 Assumir despesas referentes a trarsporte carga, Gescæga dos reateriais a serern utizados no

serviço

10,4 Substduir ou refazer no maximo de 5 rilas, as suas o×pensas e responsabiudade os matenais ou

serviços que näo estiverem de acordo com as especificações tecnicas

10.5, Providenciar por sua conta, todos os legistros e hcencas exigidos por leis ou atos dos orgãos

federais estaduais e monepais competentes cara prestação do serviço objeto deste Termo de

Referencia

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES

1 icara impedida de cear e contratar corn o Municipio pelo prazo de ate 05 :cinco) anos sem

prejuizo muitas prev:stas neble termo e das demais comunações retendas no Capituto N da Le

n'8 666:93 no que tem garantido o direito previo da ampla defesa a Contratada que

at Deixar de entregar a documentação exigida nesse termo de referencia

b NC Of370 determinado. nào assmar o Contrata ou não retwat a Nota de Enopenho

c) Apresentar documento falso ou fizet ceciataÇäo falsa

di Fosejar o retardamento da execução do objeto deste contratação

el Náo manhver a oroposta mystificadamente

f: Falhar ou fraudar na exera.çäo do contrato

g¿ Camportar se de modo inidoneo,

h) Cometer trande tiscal

') 2 Peta inexecu do total ou Darcial do objeto desse termo a Admmist-ação da Prefeiturâ Municipal de

Luto de Freitas podera garantida a defesa prev:a aphcar a contratada vencedora as seguetes sançöes

ai Advertencia,

hi Multa moratóna de 0 2°adots decimos por cento) por dia de atraso na execução do contr to

tomando por base o valor global do respectivo lote

c Multa de 24. (dois por cento) a panir do 05 aiecimo sexto) dia, ate o 30 d,â de attaso

4 *
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di Multa compensatcna de 10 dez por cento., sobre o valor globas da respectivo fote

et Susoensão temporana oe partopaÇão em hcnaÇäo e m'pedimento de contratar com Administraçäo

por penandades não supenor a 02 :doss; anos

fi Declaraçäo de inidoneidade para llettar ou cortratar com Administraçäe Pùbiica

11 3 O atraso injustificaco na execuçào do contrato, por penodo sueeror a 20tvinte) dias podera ense;ar

a resoshe contratu

11 4 As mu'tas aplicadas serão descontadas dos credcas da contratada ou na impossiodidade, recotida

no praze ate 15 (ouinze; dias da data da comurrcação oficial e caso näo cumpnda. seräo cobradas

;udicialmente

11 5 Compete a P-efeita Mumetpal a aphcação das penahdades previstas nos ttens 11 i e 11 2. anneas

c "d eeT ao Secretana de Taabalho Esporte e Lazer a penalidade de adverténaa prevista no

ite, 11 2 allnea a", facuhada a defesa do .cieressado no prazo de OSionco: dias uteis contades da

rooficaÇão

11 6 Da apucaÇão os penalidades previstas no iem 11 1 e 11 2 cabera recurso, no prazo de 05icinco;
cias uteis contados da notificação que sera ding do a autondade supenor por intermedio da que prat-cou

o ato a qual pode recors derar a sua decisão ou fazê lo subir devidamente oforroados

PARÄGRAFO SEGUNDO: O atraso injustificado na execução do Contrato por periodo supenor a 30

tanta; ulas podera ènsejar a resctsäo do Contraic

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE

12.1, A enteno da Contratante em havendo prorrogação, os preços sofreräo reajuste anual. Calculado

pela vanaÇão acumLilada do ladice Nacional de Freços ao Consumidor - INPC do lastituto Wasileiro de

Geografia e Estattstica - IBGE. contado a paror da data do inicio do contrato ou conforme acordo entre as

partes

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ADITAMENTO

13.0 O oresente Contrato podera ser aiterado ou prortogado mediante a celebração de termo adit vo

desde que presente alguma das hipoteses prev:stas nos Arts 57 e 65 da L el 8 6A6/93

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RECISAO CONTRATUAL

14 1 A Inadimpiencia oarcial ou total por parte da CON'RATADA das clausulas e condições

estabelecidas no cresente CON T RA TO assegurara a CON TRA T AN lEc d.redo de da lo por testindido,
mediante notificaçào através de oficio enheque duetamente ou por via postai com prova rie

ecebimento ficando a caterio da C NTRATANif declarar resendido o presente CONTRATO nos

termos desta clausula e/ou aplicar as multas previstas neste termo contratua e as demais penaccades

oreVibtas na Lei N° 8 689W
14 2 O presente CONTRATO poderá amda ser rescandido por quaisquer dos motivos previstos rp Artigo

78 da Les N 8 666/93

.
5



REFEITURA MUNICIPAL DE

AURO DE FREITAS
PPEGA ELETR N N 2 2018

14.3. No caso de rescsão por razöes de interesse publico, a CON RATANTE envaara a CONTRATADA

aviso previo, com anteceeërc>a de 30 :tunta) dias

14.4. A rescisão se dara de pieno dwetto independentemente de aviso ou interpe!açäo :urveial ou

ext'aiudicial nos casos provistos nos incisos IX Xe XVH do Arhgo 76 da Let N°8 666/93

14.5 Em qualquer caso de rescisäo será observado o paragrafo unico ao Amgo 76 da Les N° 8 666/93

14.6 A CONTPATADA reconhece os duellos da AdministfaÇä0 ern caso de rescisä0 adrninistranva

prevista no Ari 77 da Lei N°
B 666/93

PARÁGRAFO ÙNICO: O Contrato sera rescindido de pleno diretto independentemente de <rterposição

judicial ou extra¡udicial para apulacäa de responsabilidade avu adornistrativa e criminal quando a

contratada

a) Recusar se a preste os serviços de acordo com as especificaçães estabeleadas no Goor a

b) Falir ou dissolver-se

c) Transfenr, no todo ou em parte, as obngaçöes decorrentes deste Gontrato

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - FISCALIZ.AÇÄO

15 1. A CONTRATANTE f scalizara como me aprouver e no seu exclusivo interesse o exaio e fiel

curopnmento das cláusulas e condições estabelecidas no presente CONTRATO

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO

161 9 Ica edelto o foro da Comarca ce Lauro de Ereitasi Bahia para amm:r quaisquer duvidas deste

Contrato com exclusâo de qualquer outro µar mais pr vdeglado que se,a

E para firmeza e validade e como prova ae assim haverem entre si a:Ustado e contratado e excedloo o

presente Contrato em 04 squatrca vias. que har e achado enntorme e ass nado pelas partes contratantes

e pelas testemunhas abaixo identificadas

Lauro oe Freitas; Bahia 30 de outubro de 20: B

ICÍÑO DE LAUR FREITAS
oem bel Pa ramacho

Prefeita

T SPLANADA 00411 10 O MEN1ÓS,
SERVIÇOS DE TRÀN ISTICA,

MANUTENÇÃO E CONSTRUÇ L LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME: NOME
AG RG


