
LC A D PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

ÃO ELETRÔMCO-N°026/2018

CONTRATO N° 159/2018

O MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS inscreo no CNPJ/MF sob o N' O 927 819/0001 40, com sede

na Praça João Thiago dos Santos, sin Centro doravante denommado CONTRATANTE neste ato

representada peia seu Prefesta Municipal - Er' Moema Isabel Passos Gramacho e a empresa LFN

INFORMATICA LTDA nsenta no CNPJ F sob o N° 00.346 580/0001-73, com sede Hua Doutor

Barreto 00599 loteamento Jardim Aeroporto Ouadra HOOO, Lote 02 a 04. Galpão 05. Pitangueiras,

Lauro de FreitaalBA neste ato representaoo na forma rios seus estatutos sociaas, doravante denommada

CONTRATADA, perante as testernunhas abai×c firmadas, celebram c presente Contrato, mediante as

clausulas e condições a seguir enunciadas

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1 CONTRATAÇÄO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS. PARA

CONFECÇÀO E IMPRESSÃO DOS CARNÈS CONCERNENTES AOS LANÇAMENTOS DOS TRIBUTOS

MUNICIPAIS DAS SEGUINTES NATUREZAS: IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORAL; TFF - TAXA DE

FISCALIZAÇAO E FUNCIONAMENTO: ISS AUTONOMO - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO AUTONOMO E

NOTIFICAÇÒES, CONFORME TERMO DE REFERÉNCIA, PLANILHA E LAYOUTS NESTE EDITAL

REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.

CLAUSULA SEGUNDA - FUNDAMENTAÇÄO LEGAL

2.1. A fundamentacão :egal do presente Certame e a Lei 10.520/02 e Degetos Municipass N 2 356/2005

e subsidianamente. peia t.e; N" 8.666 de 21706/1993

CLÀUSULA TERCEIRA - DOCUMENTAÇÀO COMPLEMENTAR

3.1. :ntegram e complementam este termo de Contrato no que näo o contraPa ato convocatonc a

P'oposta da CONTRATADA e demais doeur-entos miegrantes e consttubvos do procedimento hoitatono

Pregäo Eletrònico N° 026/2018 constante no Processo Adn>ms·ratwo de N" 1ß899/2018

CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS. ENTREGA E VIGÉNCIA

4 1. Sere Etrmado Contrato o qual terá viyëncia de 12 (doze) meses contados da data de assinatura podendo

ser proffugado por igual periodo dentro do lirrite legal visando memores conciçóes para a administraçáo

oco.ica se na forrla do ad 57 0

4 2 A er,presa devera comparecer no prazo rnavimo de US (cincoi dias. pale assinatura 00 Contrato Decorrido

a prazo de 05 icintoi dias observade od Dosto rn §13 do ari 64 da Les B 666/93 e não tendo a emoresa

comparec do perdera e d;reito a contratacão e eswa sujeita as penaudades Drevistas

14 3 A CONTRATADA esta abogada a aceitar ras mesmas condiçâes contratuars acresumos ou supressöes

deterrmnadas peo COTFAT AN15 ate 25 : M,te e cmco por cenici oc valor cortratade na forma do art 65
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4.4. Qualquer entendimento relevante entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será for malizada por esento e

tambero ntegrara a Contrato

4.5. A inexecução total ou parcial do Contrato ense;a a sua rescasão. conforme disposto nos ans. Pe seguintes

da Le: 8 666/93

4.6. As remessas poderän ser mensais de acorco com a necessidade da Prefeitura de Lauvo de Freitas. todav>a

o item referente a impressão dos carnes de IP'U serão schatados de uma un ca vez

PARÁGRAFO PRIMEIRO: É de responsablidade da C NTRATADA a rneega dos r,atenais no local

rjesagnado no Termo de Referencia

CLAUSULA QUINTA - DO PREÇO

5.1 A C WRATANTE pagarà a CONTRATADA peks objeto do presorte co rato o valo GL BA de

RS62.300.00 (Sessenta e dois mil e trezentos reais)

PARAGRAFO PRIMEIRO Estao inclusos oc valor previsto nesta Clåusula todos os tabutos

contchtaçöes e encargos trabalhistas mcidentes sobre o ob eto deste Contrato as accroo com a

leg:stação em vigor bem como todas as despesas e custos diretos e indiretos como tamnem os lucros

da CONTRATADA

PARÁGRAFO SEGUNDO As descesas ceconentes a entrega dos matenais objetos da oresente

acitação estarâo incialdas nos preços procostos sendo de mtetta resoonsabiliaade da contratada

CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 As Gespesas decorrentes da execuçåo des:e Contrato sera no presente exercicio corr recursos

orçarnentanos das contratantes assim classificados

SECRETARIA MUNICIPAL DE MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Gestora Atividade i Elemento Despesa Fonte de Recurso

0700 2137 339039 00

CLAUSULA SETIMA - FORMA DE PAGAMENTO

7.1 O pagamento sera eíetuado mensalmente por Nota de Empenho oc acordo com as quantidades fomecidas

e cevidamente atestadas, emissão de Nota Fiscal e apresentação da prova de Regulandade para com as

Fazendas Federal. Estadual e Munrcapal prova de Regulandade relanva a Segundade UNSSi na iorma exigida

peia Constituição Federat an 195. §3" e Prova de Regulandade relatva ac EGTS emitida pela CEF bem conto

apresentar prova de nex stencia de debitos :nademphdos pesante a JustiÇa do Trabalho mediante a

apresentaçäo de certidão neganva

7.2. O pagarnento sera eíetuaco 30 Unntal dias apos a èmissäe ria nota Escal

CLÁUSULA OITAVA - TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO
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8.t A CONTRATADA não poaera Dansfear ou ceder o presente Contrata sob pena de resosão do

aluste

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÒES DA CONTRATANTE

9.1. Säo obngações da Contratante alem das previstas legalmente

a. estar as informações e esciarecimemos Gue venham a ser soucitadas pela a empresa Contratada

b. Acompanhar e aprovar. antes da impressão do material, os moldes dos itens sobcitados,

c. Repassa: atraves de endereço eletròntee dicado pela Contratada. soucitaçöes e onentaçôes

concernentes aos carnes objeto cla liotação

d Efetuar o pagamento a CONT RA T ADA de acordo com o estabelecico no Contrato

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAÇ0ES DA CONTRATADA

10.1. São obngações da Contratada

e Efetuar a prestação do serv'ço hotado contorme especificação e em consonanc a com a croposta de

preços

f. Manter durante o L.ontrato :oda a execu ha do contrato em comoatibihdade com as abogaçöes

assumidas, todas as cond=çöes de habilitação e qualificação exigidas na licitação

g. A empresa contratada rievera observar imp etenvelrnente os pra70s de execaçäo dos servi os

h. Assegurar a CONTRATANIE o diretto de faSGN72. sustar, recusar r mandar refazer cualquer serviço

que näo estela de acordo corn as normas ou especificações técnicas sem ônus para a CON'RATANTE

ficando certo que em nenhurna hipotese, a falta de fiscahzacao da CONTRATANTE eximira a

CONTRATADA de suas responsabiltoades

i. Responder pelos encargos trabathistas previdencianos fiscars e comeraals resultantes da execução

do ob eto da contrato berr como resoonder por tocas as demais despesas inerernes aos serviÇos

contratados

), Piovidencia< a imediata corre;ec das deficencias e;o irrerluia-dades apontarias pelo

CONTRAT AN TE

k. Arcar om eventuais preiuizos causados ao CONTRATANTE e ou a te ceras. movocaces po

ineficiênaa ou irregulandade comenda na execucão do contrato.

L Não subcont<atar em nennama hipótese a objeto contido neste edital.

m. Efetuar a entrega em lotes. Conforme Plantiha disposta no item 2

n. Entregar o material na Secretaria Montespal da fazenda

o. Tratar corno confidenoats. todas as :nformações obtidas durante a execução dos tiabalhos näo

podendo, sob htpotese nennona. tomados pubbcos sejam quais forem os meios empregados

eletrõnicos, mecãntcos, fotograficos. gravação ou quaisquer outros

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANÇ0ES E PENALIDADES

11 1. A inexecuçäc total ou parcia: dos servicos enseiara a rescisão contratual ou ajuste celeorado








