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CONTRATO N° 176/2017

O MUNICl'PIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o n°.

13.927.819/0001-40, com sede na Praga Jo§o Thiago dos Santos, N° 25 - Centro, nesta Cidade, representada

neste ato por sua autoridade maior a Senhora Prefeita Moema Isabel Passos Gramacho, doravante

denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa GIRAMUNDO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME,

inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 02.379.738/0001-37 estabelecida na Avenida Santos Dumont, Shopping Passeio

Norte, n° 4487, Loja 04, CEP: 42.700-000, Estrada do Coco, Lauro de Freitas/BA neste ato representada pelo

atos constitutivos e procuragoes em anexo, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos do

Processo Administrativo N° 14759/2017 tern entre si justo e acordado o presente Contrato, observadas as

clausulas e condigoes a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. O presente instrumento tern por objeto a CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

EDITORACAO, DIAGRAMAQAO E IMPRESSAO DO I PLANO MUNICIPAL DE POLITICAS PARA

MULHERES , CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PLANILHA DESTE EDITAL. REQUISITADO PELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES.

PARAGRAFO UNICO

Passam a fazer parte integrante deste instrumento, como se transcritos fossem, o Processo Administrativo de

interesse da Secretaria Municipal de PoKticas para Mulheres - Processo Administrativo - N° 14759/2017, com

todas as instrugoes e documentos, 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 P/egos da CONTRATADA, naquilo que nao contrariar este instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. Pelo objeto do presente negdcio jun'dico, a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA no Valor Global oe

R$19.200,00 - (dezenove mil e duzentos reais);

2.2. Estao inclusos no valor previsto nesta Clausula, todos os tributos, contribuigoes e encargos trabalhistas

incidentes sobre o objeto deste Contrato, de acordo com a legislagao em vigor;

2.3. As despesas decorrentes da execugSo dos servigos, objeto da presente licitagao, estarao inclui'das nos

pregos propostos, sendo de inteira responsabilidade da contratada.
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CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATANTE

3.1. A contratante devera atestar a fatura, acompanhar, gerenciar e fiscalizar o servigo;

3.2. Prestar as informagoes e os esclarecimentos necessarios ao licitante vencedor;

3.3. Notificar formalmente quaisquer irregularidades encontradas na entrega dos itens;

3.4. Comunicar ao licitante vencedor quaisquer irregularidades constatadas no cumprimento de suas

obrigagoes.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA

4.1. A contratada sera responsdvel pela qualidade tecnica do servigo prestado, devendo atender ao rigoroso

padrao de qualidade, pontualidade e assiduidade;

4.2. Manter durante a execugao contratual, plena regularidade fiscal e perante a seguridade social e FGTS;

4.3. Fornecer todo material de acordo as especificagoes do termo de referenda;

4.4. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente a Administrag3o ou a terceiros, decorrentes

de sua culpa ou dolo na execugao do objeto contratado;

4.5. Prestar todos os esclarecimentos que !he forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente

a todas as reclamagoes;

4.6. Apresentar uma amostra do produto antes da entrega para ser analisado e autorizado pela SPM;

4.7. Assumir despesas referentes a transporte, cargas e descarga dos materials a serem fornecidos.

CLAUSULA QUINTA - FORMA DE PAGAMENTO

5.1. O pagamento sera efetuado no prazo de ate 30 (trinta) dias, a contar da certificagao de que o servigo for

prestado, mediante a apresentagao de Nota Fiscal/Fatura contendo o n.° do CNPJ da empresa, n.° da conta

bancaria, nome do banco e da respectiva agenda bancaria, devidamente atestada,

5.2. No caso de incorregao nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serao os mesmos

restituidos £ adjudicataria para as corregoes necessdrias, nao respondendo a PMLF por quaisquer encargos

resultantes de atrasos na liquidagao dos pagamentos correspondentes.

5.3. Serao efetuadas as retengoes na Fonte dos impostos, conforme Legislagao vigente.

5.4. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente de liquidagao qualquer obrigagao

financeira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplencia contratual, sem que isso gere direito

a acrescimos de qualquer natureza.

5.5. Qualquer atraso ocorrido na apresentagao da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos como

condigao de pagamento por parte da Contratada, importara em prorrogagao automatica do prazo de vencimento

da obrigagao do Contratante.
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PARAGRAFO PRIMEIRO

No caso da CONTRATADA deixar de cumprir qualquer disposipao contratual e se o fato for devidamente

comprovado, os pagamenfos devidos ficarao retidos ate que a pendencia seja resolvida definitiva e

integralmente, sem prejuizo de quaisquer 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 orpamento do MUNICIPIO DE

LAURO DE FREITAS, por conta das seguintes rubricas orpamentarias:

SECRETARIA MUNICIPAL POLiTICAS PARA MULHERES
Unidade Gestora Programa/Apio Elemento Despesa Fonte de Recurso

1400 1811/1411 33903900 9224024

CLAUSULA SETIMA - ENTREGA

7.1. Forma de entrega: 30 dias a partir da data da solicitapao do material pela SPM.

7.2. O material devera ser entregue em dia de expediente no horario de 08:00 as 14:00h, de uma unica vez na

Secretaria de Politicas para mulheres do municipio de Lauro de Freitas situada na Av.Praia de Pajussara S/N -

Vilas do Atlantico - Lauro de Freitas/Ba.

CLAUSULA OITAVA -DO CONTRATO

8.1. O contrato devera ter vigencia ate 30 de dezembro de 2017 a partir da data de assinatura

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE

9.1. A criterio da Contratante, em havendo prorrogapao, os prepos sofrerao reajuste anual, calculado pela

variapSo acumulada do indice Nacional de Prepos ao Consumidor- INPC, do Institute Brasileiro de Geografia e

Estatistica - IBGE, contado a partir da data do inlcio do contrato, ou conforme acordo entre as partes.

CLAUSULA DECIMA - DA FUNDAMENTAQAO
10.1. O presente instrumento decorre do procedimento licitatorio, contido no Processo Administrativo de

interesse da Secretaria Municipal de Politicas para Mulheres - Processo Administrativo - N° 14759/2017, na

modalidade PREGAO PRESENCIAL, tipo MENOR PREQO GLOBAL, tudo em conformidade com a Lei N°

8.666/93 e alterapoes, Lei Federal N° 10.520/02, Lei Complementar N° 123/06 e Alterapoes e demais

disposipdes contidas no Edital.
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CLAUSULA DECIMA PR1MEIRA -DAS SANQOES E PENALIDADES

11.1. Ficar3 impedida de iicitar e contratar com o Municipio de Lauro de Freitas, sem prejui'zo das multas

previstas neste Edital e das demais cominagoes referidas no Capitulo IV da Lei N° 8.666/93, no que couber

garantido o direito previo da ampla defesa, a licitante que:

a) Apresentar documento falso ou emitir declaragao falsa;

b) Ensejar o retardamento da execugao do objeto do Contrato;

c) Falhar ou fraudar na execugao do Contrato;

d) Comportar-se de modo inidoneo;

e) Cometer fraude fiscal.

11.2. Pela inexecugSo parcial ou total das condigdes pactuadas, erro ou mora na execugao dos servigos,

garantida previa e fundamentada defesa, ficara a licitante sujeita as seguintes sangoes:

11.2.1. Advertencia;

11.2.2. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor contratado;

11.2.3. Suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar com a Prefeitura

Municipal de Lauro de Freitas, por prazo de ate 02 (dois) anos; e

11.2.4. DeclaragSo de inidoneidade para Iicitar ou contratar com a AdministragSo Publica, enquanto perdurarein

os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao, perante a autoridade que

aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a licitante ressarcir a Prefeitura Municipal de Lauro de

Freitas pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sangao aplicada com base no subitem

anterior;

11.3. As sangoes previstas nas alineas 11.2.1, 11.2.3 e 11.2.4, poderao ser aplicadas juntamente com a do

subitem 11.1.2, facultada a defesa previa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias

uteis a contar da comunicagao formal;

11.4. A sang§o estabelecida na alinea 11.2.4 e de competencia exclusiva da Senhora Prefeita. facultada a

defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas, podendo a

reabilitaqao ser requerida apos 02 (dois) anos de sua aplicagao;

11.5. Na hipotese da aplicap§o das penalidades previstas nas alineas 11.2.3 e 11.2.4, fica a licitante sujeita a

inativagao de seu cadastro no Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores - SICAF;

11.6. Cabera ao responsavel pela fiscalizapao, denunciar o nao cumprimento das condiqoes pactuadas, para

fins de adogao das penalidades previstas no Termo de Referencia e no Edital.
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PARAGRAFO SEGUNDO

O atraso injustificado na execugao do Contrato, por periodo superior a 30 (trinta) dias, podera ensejar a

rescisao do Contrato

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RECISAO CONTRATUAL

12.1. A inadimplencia parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das clausulas e condigoes estabelecidas no

presente CONTRATO, assegurarS a CONTRATANTE o direito de d£-lo por rescindido, mediante notificagao,

atrav6s de oficio, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, ficando a criterio da

CONTRATANTE declarar rescindido o presente CONTRATO nos termos desta clausula e/ou aplicar as muitas

previstas neste termo contratual e as demais penalidades previstas na Lei N° 8.666/93;

12.2. O presente CONTRATO podera, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no Artigo 78 da

Lei N° 8.666/93;

12.3. No caso de rescisao por razoes de interesse publico, a CONTRATANTE enviara a CONTRATADA aviso

previo, com antecedencia de 30 (trinta) dias;

12.4. A rescisao se dara de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelagao judicial ou extrajudicial,

nos casos 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 Administragao, em caso de rescisSo administrativa prevista no

Art. 77 da Lei N° 8.666/93.

PARAGRAFO UNICO

O Contrato sera rescindido de pleno direito independentemente de interposig§o judicial ou extrajudicial para

apurag§o de responsabilidade civil, administrativa e criminal quando a contratada:

a) Recusar-se a prestar os servigos de acordo com as especificagoes estabelecidas no Contrato;

b) Falir ou dissolver-se;

c) Transferir, no todo ou em parte, as obrigagoes decorrentes deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - FISCALIZAQAO
13.1. A CONTRATANTE fiscalizara como Ihe aprouver e no seu exclusivo interesse o exato e fiel cumprimento

das clausulas e condigoes estabelecidas no presente CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - FORO

14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Lauro de Freitas, para dirimir quaisquer duvidas deste Contrato com

exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E para firmeza e validade, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, e expedido o

presente Contrato em 04 (quatro) vias, que lido e achado conforme, e assinado pelas partes contratantes e

pelas testemunhas abaixo identificadas.

Lauro de Freitas, 22 de Dezembro de 2017.
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