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CONTRATO N° 165/2017
O MUN1CIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNP.I/MI sob o n".

13.927.819/0001-40, com sede na Praga Joao Thiago dos Santos, N° 25 - Centro, nesta Cidade, representada nesle ato por
sua autoridade maior a Senhora Prefeita Moema Isabel Passos Gramacho, doravante denominado CONTRA FANTE e de
outro lado a empresa OFFICE COMERCIAL ATACADISTA E

SERVICOS LTDA - EPP, Vencedora

do Lute 1.

inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 07.808.120/0001-69, estabelecida na Avenida Manoel Dias da Silva, 467, Ccnlro

Empresarial, Pituba, Sala 104, Amaralina, neste alo representada pelos seus atos constitutivos e proairacOos cm
doravante denominada CONTRATADA. com base nos termos do Processo Administrativo N" 06256/2017

icm

ancNo.

r«- m

justo e acordado o presente Contrato, observadas as clausulas e condigoes a seguir:
CLAUSULA PRIIV1E1RA - DO OBJETO DO CONTRATO
1.1.

O presente instrumento lem por objeto a CONTRATAÿAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA AQUISIQAO

E RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER A DEMANDA DESTA PREFEITURA, CONFORM E TERMO
DE REFERENCIA E PLANILI1A DESTE EDITAL. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DF.

administracao.
PARAGRAFO UN ICO

Passam a fazer parte integrante deste instrumento, como se transcritos fossem, o Processo Administrativo dc inicresse da
Secretaria Municipal de Administragao - Processo Administrativo - N° 06256/201 7, com todas as instrugoes e documcntos,
e, em especial, o Edital e seus anexos, complementando o presente Contrato para todos os fins de direito e obrigando as
partes ao seu cumprimento em todos os seus termos, inclusive a Proposta de Pregos da CONTRATADA. naquilo que niio

contrariar este instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. Pelo objeto do presente negocio juridico, a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, refercnle ao Lote 1 o Va'.nr
Global de R$175.242,00 - (Cento e setenta c cinco mil duzentos e quarcnta e dois rcais);

2.2. Estao inclusos no valor previsto nesta Clausula, todos os tributos, contribuigoes e encargos trabalhistas incidcntes sob re
o objeto deste Contrato, de acordo com a Iegislagao em vigor;
2.3. As despesas decorrentes da execugao dos servigos, objeto da presente licitagao, estarao incluidas nos pregos proposios.

sendo de inteira responsabilidade da contratada.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
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3.1. Proporcionar as condigoes necessarias para a realizagao do servigo, bem como a indicagao dos locais n

serein

efetuados os referidos servigos deste Termo de Referenda, de acordo com as normas Municipals;
3.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os servigos prestados que estejam em desacordo com as especi Ileagues leenicas

anteriormente apresentadas;
3.3.

Efetuar o pagamento apos a apresentagao da fatura/NF pela Contratada nas condigoes estipuladas no contrato:

3.4.

Nomear servidores para fiscalizagao dos servigos e gestao do Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
4.1. Executar o objeto da contratagao, de acordo com o Edital e seus anexos, responsabilizando-se integralmcnle pelo fie I

cumprimento do objeto contratado, nos termos das normas e especificagoes tecnicas e legislagao vigente:

4.1.1- A contratada ficara responsavel por quaisquer danos que venha causar a terceiros e/ou ao patrimonii) da I 'i olL-if irra

Municipal de Lauro de Freitas, decorrentes de culpa ou dolo na execugao da contratagao, depois da devidn

npisrngim.

reparando as suas custas os danos identificados, durante a execugao dos servigos contratados;
4.1.2- na hipotese acinta mencionada o valor necessario a reparagao dos danos podera ser descontado dos pagamentos

eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, deduzidos da garantia contratual.

porveniura

existente, ou cobrado judicialmente;

4.2- Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo contratante, cujas reclamagoes se obriga a ntender:
4.3

-

Executar os servigos com observancia das normas tecnicas e regulanrentagao aplicavel ao caso. com esmcro c

corregao, refazendo tudo quanto for impugnado pela fiscalizagao, se necessario;

4.4 - Elaborar Relatorios ressaltando os servigos realizados na medida em que forem executados, (manutcncSo. recarga,
teste

hidrostatico, entre outros) em cada extintor de incendio; a fim de que sejam atestados pela fiscalizagao do contrato,

informando tambem nestes, possiveis irregularidades, tais como: falta de sinalizagao, localizagao fora das normas de
seguranga, quantitative insuficiente de unidades extintoras dentre outras encontradas.
4.5- Identificar os profissionais que executarao os servigos nas dependencias das edificagoes da Prefeitura Municipal de

Lauro de Freitas -

4.6-Disponibilizar junto ao Contratante data para que sejam realizados em sua empresa os testes de eftciencia:
4.7- Responsabilizar-se por todas as despesas inerentes a contratagao, provenientes da realizagao dos serv igos de

dispositivos, recarga, teste hidrostatico, transporte dos extintores e outras, sent

custo

irocn

de

adicional para o Contmtanle:

4.8- Fornecer toda a mao-de-obra especializada e devidamente qualiftcada de acordo com a legislagao em vigor, neccssaria
e indispensavel a completa e perfeita execugilo dos servigos;

4.9- Os servigos rejeitados pela fiscalizagao devido ao uso de materials que nao sejam especificados e/ou considorodos
como mal executados, deverSo ser refeitos, arcando a contratada com onus decorrente do fato;
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4.10- Substituir, reparar ou corrigir, em ate 10 (dez) dias uteis, as suas expensas, no todo on em parte, o objelo deslc I enr.o

de Referenda em que se verificarem defeitos de fabricaqao, de materials empregados ou na

exectiqao.

ninda que so

detectados quando da sua utilizaqao.
4.1 1- Fornecer terrno de validade do po quimico utilizado nos extintores de PQS e Termo Geral de Conformidade de lodos.
4.12- Entregar, apos a manutenqao, os extintores nas suas respectivas localizaqoes, exceto quando outra dclcrmuinqno !nr
informada pelo Gestor do contrato.
4.13- Apresentar, quando da realizaqao do certame, certificaqao habilitando-a a prestar o respectivo serviqo. emit icln por

organismo certificador. A copia desse certificado devera acompanhar a nota fiscal.
4.14- Executar a manutenqao dos extintores conforme solicitaqao do Gestor do futuro Contrato, que controlara a validade

dos mesmos, acionando a empresa antes do vencimento.
4.15- Indicar, no prazo de dois dias uteis do recebimento da Nota de Empenho, o representante para a execuqiio do objelo da
presente contrataqao;
a)

Indicar outro representante no mesmo prazo de dois dias uteis no caso de a Contratante utilizar-se do direilo de

determinar, a qualquer tempo, a substituiqao do representante.
4.16- Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execuqao do objelo da
contrataqao;

4.17- Acatar as decisoes, observaqoes e sugestoes feitas pelo Gestor de contrato, que serao formuladas par escrito. cm duns

vias contra recibo ou por meio de endereqo eletronico a ser informado pela empresa:
4.18- Facilitar o pleno exercicio das funqoes do gestor de contrato, atendendo as suas solicitaqoes e fomecendo. a qualquer
momento, todas as informaqoes dc

interesse do Contratante, por ele julgadas necessarias, pertincntcs an objelo da

contrataqao, sob pena de aplicaqao das sanqoes contratuais;

4.19- Nao transferir a terceiros o contrato a ser firmado, por qualquer forma e nem mesmo parcialmenle, como lambem, inio

subcontratar qualquer das prestaqoes a que esta obrigada, sem previo consentimento, por escrito, da Prefeitura Municipal de
Lauro de Freitas.

-

Manter, durante toda a execuqao da contrataqao, em compatibilidade com as obrigaqoes por ele assumidas. todas as

condiqoes de habilitaqao e qualificaqao exigidas na respectiva licitaqao.
CLAUSULA QUINTA- FORMA DE PAGAMENTO
5.1. O pagamento sera efetuado no prazo de ate 30 (trinta) dias, a contar da certificaqao de que o serviqo lor prcstaoo.

mediante a apresentaqao de Nota Fiscal/Fatura contendo o n.° do CNPJ da empresa, n.° da conta bancaria. nomc do banco c
da respectiva agenda bancaria, devidamentc atestada,
5.2. No caso de incorreqao nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serao os mesmos rest iluides a

adjudicataria para as correqoes necessarias, nao respondendo a PMLF por quaisquer encargos resultantes de atrasos na

liquidaqao dos pagamentos correspondentes.
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S.3. Serao efetuadas as reteniÿoes na Fonte dos impostos, conforme Legislagao vigente.

5.4. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente de liquidaqao qualquer obrigaÿiio linanceira
que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplencia contratual, sem que isso gere direito a acreseinios Me

qualquer natureza.
5.5. Qualquer atraso ocorrido na apresentaqao da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos como conditio de
pagamento por parte da Contratada, importara em prorrogaqiio automatica do prazo de vencimento da ohriga<;no do
Contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Fica expressamente estabelecido que os preqos propostos pela CONTRATADA serao fixos e irreajuslaveis durante a
vigencia do Contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO
No caso da CONTRATADA deixar de cumprir qualquer disposiqao contratual e se o fato for devidamente comprovaclo, os
pagamentos devidos ficarao retidos ate que a pendencia seja

resolvida definitiva e integralmente, sem prejuizo de ((uaisquer

medidas punitivas, em consonancia com a Lei N° 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA - DA RUBRICA ORQAMENTARIA
6.1. As despesas deste Contrato serao pagas com recursos consignados no orqamento do MUNICIPIO DL I.AGRO DL

FREITAS, por conta das seguintes rubricas orqamentarias:
Unidade Gestora
301

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Programa/A?ao
Eleniento Despesa
33903900
5001/2036

Unidade Gestora
301

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Elemento Despesa
Programa/Aeao
44905200
5001/2036

Fonte de Recti rso
6102000

Fonte de Recu rso

6102000

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS TRACAO

Unidade Gestora

Programa/Aÿao

Elemento Despesa

Fonte de Recu rso

600

5001/2024

44905200

0100000

Unidade Gestora

Programa/AÿSo

Elemento Despesa

Fonte de Recu rso

800

5001/2026

44905200

0100000

Unidade Gestora
800

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV1COS PUBLICOS
Programa/Aÿao
Fonte de Recu rso
Elemento Despesa
5001/2026

33903000

0100000

Leandhrf anrano
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE E ORDEM PUBLICA.
Fonte de Reciirso
Programa/Aqao
Elemento Despesa
Unidade Gestora
0100000
33903000
5001/2033
1500
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANS1 IO. TRANSPORTE E ORDEM PUBLICA.
Fonte de Recti rso
Programa/Aqao
Elemento Despesa
Unidade Gestora
0100000
44905200
5001/2033
1500
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANl A.
Fonte de Rccurso
Programa/Aqao
Elemento Despesa
Unidade Gestora
OlOOOOt)
1217
33903000
5001/2030

i

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.
Programa/Aqao
Fonte de Reciirso
Elemento Despesa
44905200
0100000
5001/2030

Unidade Gestora
1217

CLAUSULA SETIMA - ENTREGA

7.1. Os bens ser2o recebidos: a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificaqao da confenuidadr

cor?

as

especificaqoes constantes do Termo de Referenda e da proposta. b) Defmitivamente, apos a verificaqao da cnnlbrmidiulc
com as especificaqoes constantes do Edital e da proposta, e sua conseqiiente aceitaqao, que se dara em ate 5 (cinco) dins

uteis contados a partir do seu recebimento.
7.2 Na hipotese de a verificaqao a que se refere o subitem anterior nao ser procedida dentro do prazo fixado rcputar-se-a
como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
7.3 O fornecedor devera efetuar a troca dos produtos que nao forem aceitos por estarem em desconfnrmirlade

coin

a

quantidade, qualidade e especificaqoes deste Termo, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis a contar de sua nolifieaqfio, via

fax ou correio eletronico, sem quaisquer onus a PMLF.
7.4. Procedida a conferencia, a conseqiiente aceitaqao sera feita definitivamente pela Unidade solicitanle. median!'1 eertidao

do servidor responsavel pelo recebimento.
7.5 Se no ato da entrega dos produtos a Nota Fiscal/Fatura nao for aceita pela Unidade Solicitante, devido a irrcgularidadcs
em seu preenchimento, esta sera devolvida para as necessarias correqoes,

passando a contar o recebimento provisdrio a

partir da data de sua reapresentaqao.
CLAUSULA OITAVA - DO CONTRATO
8.1. O prazo de vigencia do contrato e fixado a partir da data da sua assinatura e tera a duraqao de 12 (doze) meses. podenclo

ser prorrogado na ocorrencia de quaisquer das hipoteses descritas no artigo 57 da Lei n°. 8.666.95, desdc que seja

apresentada justificativa, por escrito, 10a (decimo) dia util anterior ao termo final do prazo pactuado.
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CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE
9.1. Os valores sao fixos e irreajustaveis, nos termos da legislate) vigente.

CLAUSULA DECIMA - DA FUNDAMENTAÿAC)
10.1. O presente instrumental decorre do procedimento licitatorio, contido no Processo Administrativo do inicrcssc da

Secretaria Municipal de Administraÿao - Processo Administrativo

-

N° 06256/2017, na modalidadc PREGAO

PRESENCIAL, tipo MENOR PREÿO GLOBAL POR LOTE, tudo em conformidade com a Lei Nk 8.666/9/ e

alterafoes, Lei Federal N° 10.520/02, Lei Complementar N° 123/06 e Altera9oes e demais disposiÿoes contidas no L.dital.
CLAUSLLA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANCOES E PENAL1DADES

ILL Ficara impedida de licitar e contratar com o Municfpio de Lauro de Freitas, sem prejuizo das mill Lis previous iteste

Edital e das demais

comina9oes referidas no Capitulo IV da Lei N° 8.666/93, no que couber garantido o direiio prcvio da

ampla defesa, a licitante que:
a) Apresentar documento falso ou emitir

declara9ao falsa;

b) Ensejar o retardamento da execu9ao do objeto do Contrato;
c) Falhar ou fraudar na execu9ao do Contrato;

d) Comportar-se de modo inidoneo;
e) Cometer fraude fiscal.

11.2. Pela inexecu9ao parcial ou total das

condi9oes pactuadas, erro ou mora na execu9ao dos servi90s. garanlidn previa

e

fundamentada defesa, ficara a licitante sujeita as seguintes saiÿoes:
11.2.1. Advertencia;
1 1.2.2. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor contratado;

11.2.3. Suspensao temporaria de participaqao em

licita9ao e impedimenta de contratar com a

Prefeitura Vlunicipal de Lauro

de Freitas, por prazo de ate 02 (dois) anos; e
11.2.4. Declara9ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administra9ao Publica, enquanto perdlira rem os motives

determinantes da puni9ao ou ate que seja promovida a reabilita9ao, perante a autoridade que aplicou a penaMdnde. que sera

concedida sempre que a licitante ressarcir a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas pelos prejuizos resultantes e clepois tie
decorrido o prazo da san9ao aplicada com base no subitem anterior;
11.3. As san9oes previstas nas alineas 1 1.2. 1 , 11 .2.3 e 1 1 .2.4, poderao ser aplicadas juntamente com a do subitum M.I .2.

facultada a defesa previa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da coiiuinicaoao

formal;
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11.4. A sanijao estabelecida na alinea 11.2.4 e de competencia exctusiva da Senhora Prefeita, facultadn a dclcsa do

interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas, podendo a reabilitaipln set rcquerida
apos 02 (dois) anos de sua aplicagao;

11.5. Na hipotese da aplica<;ao das penalidades previstas nas allneas 1 1.2.3 e 1 1.2.4, tlca a licitante sujeita a inativiiipU' de
seu cadastro no Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores - SICAF;

11.6. Cabera ao responsavel pela fiscalizaijao, denunciar o nao cumprimento das condigoes pactuadas, para

(ins

de adoefio

das penalidades previstas no Termo de Referenda e no Edital.

PARAGRAFO SEGUNDO
O atraso injustificado na execuqao do Contrato, por periodo superior a 30 (trinta) dias, podera ensejar a re.se isao do

Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - REC1SAO CONTRATUAL

12.1. A inadimplencia parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das clausulas e condiÿoes estabeleciclas no preseale
CONTRATO, assegurara a CONTRATANTE o direito de da-lo por rescindido, mediante notificaqao. atraves de oficio.
entregue

diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, flcando a criterio da CONTRATANTE declarar

rescindido o presente CONTRATO nos termos desta clausula e/ou aplicar as multas previstas neste termo coiUnilua! e as
demais penalidades previstas na Lei N° 8.666/93;
12.2. O presente CONTRATO podera, ainda, ser rescindido por quaisquer dos molivos previstos no Arligu 78 da i.ei ,V
8.666/93;
12.3. No caso de rescisao por razoes de interesse publico, a CONTRATANTE enviara a CONTRATADA aviso p'e\ i(>. con

W

antecedencia de 30 (trinta) dias;
12.4. A rescisSo se dara de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelaÿao judicial ou extrajudicial, nos casus

previstos nos Incisos IX, X e XVII do Artigo 78 da Lei N° 8.666/93;
12.5. Em qualquer caso de rescisao sera observado o Paragrafo Unico do Artigo 78 da Lei N° 8.666/93;

12.6. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administrate, em caso de rescisao administrativa prevista no Art. 77 da
Lei N° 8.666/93.

PARAGRAFO UNICO
O Contrato sera rescindido de pleno direito independentemente de interposiqao judicial ou extrajudicial para apurntpu' de

responsabilidade civil, administrativa e criminal quando a contratada:
a) Recusar-se a prestar os serviÿs de acordo com as especifica<;5es estabeiecidas no Contrato;

b) Falir ou dissolver-se;

c) Transferir, no todo ou em parte, as obrigaqfies decorrentes deste Contrato.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - FISCALIZACAO
13.1. A CONTRATANTE fiscalizara como Ihe aprouver e no seu exclusive interesse o exato e fiei cumprimenlo das

clausulas e condifSes estabelecidas no presente CONTRATO.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - FORO
14.1. Pica eleito o foro da Comarca de Lauro de Freitas, para dirimir quaisquer diividas deste Contrato

coin

exclnsao de

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E para firmeza e validade, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, e expedido o presente C'ontnuo
em 04 (quatro) vias, que lido e achado conforme, d assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo

identificadas.

Lauro de Freitas, 12 de Dezembro dc 201 7.

MUN 'CIPIO DE LAURO 01 FREITAS
Motma Isabel rassos C raiiiiu'lio
ANTE

OFFICE

TESTEMUNHAS
NOME: fv.—
CPF:

J ÿ *3 5. C/3 e mr—co
.&> J-ob

TACAPISTA E SERVICO

NOME:

CPF:

- FTP
TRATADA

