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CONTRATO N° 037/2018 - AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE ESTANTES PORTA PALLET 

A EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA, CNPJ nO 15 .257.819/0001-06, situada na Rua Mello Moraes Filho, nO 189, 
Fazenda Grande do Retiro, neste ato representada pelo seu Diretor Geral, Luiz Gonzaga Fraga de Andrade e seu Diretor 
Técnico, Marcos Emílio Barbosa dos Santos, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa LUGGER BRASIL 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, CNPJ nO 03 .753.41910001-02, Inscrição Estadual n0 053.979.999 PP, Inscrição 
Municipal nO 0007332, situada na Rodovia Periférica I , n06821,CIA, Simões Filho/ Ba., CEP:43.700.000, TEL: (71) 3594-
8016,Fone/ Fax: (71) 3594-7085, E-mail: luogerbrasil@hotmail.com, vencedora e adjudicatária do Pregão Presencial nO 
001/2018, Processo Administrativo 0202170014270, neste ato representada pelo Sr. Al isson Viana da Cruz, portador do 
documento de identidade nO 0640910075 - SSP/ Ba, inscrito no CPF/ MF sob o nO 918.012. 145-49, doravante denominada 
apenas CONTRATADA, celebram o presente contrato, que se regerá pela Lei Estadual nO 9.433/05, mediante as cláusulas 
e condições a seguir ajustadas: 

cLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato o fornecimento e montagem de conjunto de 10 (dez) ESTANTES METÁLICAS de 
aço (tipo Porta-Pa llet Convencional) totalmente desmontáveis, e mezanino em piso em chapa de aço galvanizado a fogo, 
(totalmente desmontáveis), cujas especificações constam da do Termo de Referência do instrumento convocatório, da 
Seção B - Disposições específicas do edital e da proposta de preços apresentada pela CONTRATADA na licitação indicada 
na Cláusula Primeira e adjudicado na forma do Parecer da Comissão Permanente de Licitação, devidamente homologado 
e publicado no Diário Oficial, que integram este instrumento na qualidade de anexo I e II, respectivamente. 

§10 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se 
fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato, na forma dos §12 e 22 do art. 143 da Lei 
estadual nº 9.433/05. 

§20 As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes. 

§30 É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, 
total ou parcial do cont rato, não se responsabilizando a CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por 
aquela com terceiros. 

cLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO 

O prazo de vigência do contrato, a contar da data da sua assinatura, será de 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo do 
período de garantia técnica. 

§10 A entrega e instalação se dará: 

( ,;) Imediatamente (até 15 dias - art. 82 da Lei estadual nQ 9.433/05). 

§20 A prorrogação do prazo de vigência está condicionada à ocorrência de, ao menos, uma das hipóteses do art. 141 da 
Lei estadual nO 9.433/05. 

§30 A prorrogação deverá ser previamente justificada e autorizada pela autoridade competente para celebrar o ajuste e 
será realizada por meio de termo aditivo, antes do termo fina l do contrato. 

cLÁUSULA TERCEIRA - GARANTIA CONTRATUAL 

(,/ ) A garantia contratual será de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo recair sobre qualquer das 
modalidades previstas no §12 do art. 136 da Lei estadual nO 9.433/05. 

§12 Sob pena da caracterização de inadimplemento contratual, a prova da garantia, na hipótese de opção pela t 
modalidade caução em dinheiro ou t ítulos da dívida pública, deverá ser apresentada no prazo máximo de 05 (cinco) < 

dias contados da data de assinatura do contrato, admitindo-se, para as demais modalidades, que a comprovação 
seja feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias daquela data, sem o que fica vedada, em qualquer cas a real iz",a..,-=_ 
do pagamento. b ~~-PRO..1 
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