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PROCESSOADMINIS'T'AATlVON° {)9!l~17 . . DISPENSADE UOT~ N°47/2017

CONTRATO ViNCULADO AO
PRifillVRA . MUNICIPAL Ri MU
,"eli 16.41§.lH/OQQl-l7i neste ato
representado pelo Prefeito Municipal,
denominadosimplesmentedeContratante,
e de outro lado a pessoal jurídica
ARTICASA ARTIGOS DOMESTICOS
I..TOA- eMP] 14.956.965/0001-67.
Celebramo bml Para fomedmento de
utensílios para Cozinha. PROC.ADM
091/2017 - DISP. uc 047/2017.

O MUNldplO DE lum/IA, neste ato representadopelo PREFEITURA MUNICIPAL DE
lUIU, pessoajurídica de direito públiCOInterno, insCflto,noCNPJsob Q na 10.540.906/0001~
52, com sede na PraçaAbOioPereira, 232, aqui repreSentadopelo PrefeitoMunicipal, Sr.
REINALDOBARBOSADE GÓES,Brasileiro,casado,servidor público, portador da cédula de
identidade04923403-07SSP/BA,inscrito no CPF/MF608.929,435-72, residentee domíciliado
na cidade de ruIU/SA, a segUir denominada simplesmenteCONTRATANTE, e a pessoa
jurídica ARTICASA ARTIGOS 'DOMESTIcas l TOAr inscrito no CNP.l sob W
14.956.965/0001-67, localizanaRuaBarãodo RioBranco,121,Centro,Guanambi/8A,CEP
46.430-000, representada pelo Sr. Valmir Fernandes Mangabeira, portador do RG
1684938 SSP/SA, inscritano CPF/MFnO083.311,465-49,residentee domiciliadona cidade de
Guanambi-BA, a seguir denominado simplesmente CONTRATADA, firmam o presente
contrato, na forma e condiçõesque seseguem:

cLÁUSULA PRIMEIRA .; OBJETO
O presente Contrato serve a Aquisição de UTENSÍUOS PARA COZINHA para a
Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e lazer, amforme
detalhamento dos itens no ANEXO 1: .... Planilha de Quantitativos e Valores que
integraráeste instrumento.

cLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO

A Execuçãodo presenteContratoseráem conformidadecom todas as condiçõesrequisitadas
inicialmente,conforme descrito na Cláusula Primeira - Objeto. A inexecuçãoparcial ou
total e os casosomissosdeste contratai oriundosdo ProcessoAdminístratívode lJdt:ação nO
091/2017 - Dispensade licitação nO047/2.017 I serãotratados baseando-sena lei 8.666/93
e suasalterações.

cLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA

3.1 O presente instrumento terá vigência a partir da sua data de assinatura, ou seja,
Q21061;uA1Z e findando em Q2/QZl2017. não podendoser prorrogado uma vez que se
trata de entregade produtosde forma imediata.
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cLÁUSULA QUARTA - PREÇO, CONDIções DE PAGAMfNTO
4.1 O valor total do presente arordo é de R$ 7.275,10 (sete mil duzentos e setenta e
cinco reais e dez centavos), onde o pagamento efetivar-se-á em confomaidade com a
emissão da Nota Fiscal e após a entrega dos produtos, pago exduslvamen_ a
contratada. Os produtos serão atestados pelo Setor responsável através de seu
representante. Amunidpalidade terá um prazo de até 05 (dnco) dias úteis, contados a partir
da expedição da nota fiscal, de acordo com as especificações para realizar o pagamento.

Parágrafo Único. Havendo erro na Nota Fiscal e/ou falta de certidões que comprovem a
regularidade deste contrato, no todo ou em parte, a tramitação da Nota Fiscal será suspensa
até que o contratado tome as providências necessárias à sua correção. Nesta hipótese, será
considerada, para efeito de pagamento, a data da reapresentação da Nota Fiscal após a
regularização da situação.

cLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS

5.1 As despesas decorrentes da execução deste cqntrato, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal vigente, ou seja Exeródo 2017:

DOTQO VIGENTE EM 2017;

I 01.04.2.013/33.90.30.00 Fonte 01; I
. 01.04.2.011/33.90.30.00Fon~ 1?; -j

I--~=-=!=::~:~=:~=!:::...:~:..!...~=~~=-=:::::...:=:~=-:O=::=-:~=-=:=:::.....:~=--:!::L:---_-_-_._-=---=-_== ....:.~=---------
cLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTESCONTRATANTES
6.1 -DO CONTRATADO: -

6.1.1- A CONTRATADAentregará os equipamentos conforme a cláusula primeira obedecendo
a cada subitem;
6.1.2 - A CONTRATADAserá legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdendários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles não
SE! vinculando a CONTRATANTEa qualquer titulo, nemmesmoao de solidariedade;

6.1.3 - A CONTRATADAassumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.4 - A CONTRATADA obriga-se a atender com presteza as reclamações sobre a qualidade
dos equipamentos, os quais deverão está íntegros de forma a atender ao que se destinam,
inclusive manter garantia dos equipamentos objeto deste contrato pela loja no período de
03(três) meses, e garantias suplementares em conformidade com normas do fabricante;
6.1.5 - A CONTRATADAobriga-se a comunicar à Contratante qualquer anormalidade Que
interfira na entrega dos equipamentos, inclusive indicado os problemas ocorridos;
6.1.6 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 77 da lei 8.666/93;
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6.1.7 - A CONTRATADA obIiga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatlbl1idade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habflitação e
qualificação exigida na fase inicial do contrato.

6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar confonne estabelecido na Oáusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes
do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;

6.2.2. Dar dência a CONTRATADA relativo as falhas no equipamento durante o período de
garantia da loja.
6.2.3. Verificar e aceitar as Notas Fiscais emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando
inexatas, ou que venham desacompanhadas dos documentos exigidos neste Contrato;
6.2.4. Prestar verbalmente ou por escrito ao CONTRATADO informações que visem esclarecer
as configurações dos equipamentos entregues, bem como seus manuais.

"#,
6.2.5. A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Hunldpa/
de Educação, /!sptJI'tI!!, CUItuI'll e Lazer, pelo servidor designado, DiIson Pereira
Montalvio Júnior para acompanhar e fiscalizar a execução deste instrumento.

6.2.6. Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial a entrega dos produtos, caso
não sejam atendidas conforme o objeto deste instrumento firmado abaixo, sem prejuízo de
outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.

cLÁUSULA SÉnMA - DO RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS
7.1 O recebimento dos equipamentos pela CONTRATANTE, se dará após a entrega dos
mesmos juntamente com nota fiscal eletrônica emitida pela contratada.

cLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente este Contrato, independente de
Interpelação judicial ou extrajudicial, conforme artigos 77,78 e 79 da Lei 8.666/93 e suas
alterações, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1- O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de dáusulas contratuais, especificações
ou prazos;
8.1.2 - A lentidão do seu rumprimento1 levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade dos equipamentos contratados, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado para entrega dos equipamentos;
8.1.4 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTEj
8.1.5 - O desatendimento pela CONTRATADAdas determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.6 - O cometimento reiterado de faltas na execução deste contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 2.1/06/93;
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.7, ou outros contidos lei NO.8666/93 de 21/06/93;

=:C::~:i~~:;:'::-e-~:::a:,:-------------------------------,4,.,.6-9-65"{00 O1-61
C'B 162/2iil'l V.inC\l.la<ioa l?~"feitura Municipal de rUIU/Sr, <:NPJ16 6.15, /0001-87 ARTICi'\S!\ Af(TH":1t"'1':'; nnuç<t: ~
pac.t.o Vjg"n"i.~ 02./06120L! à 02l0?I?0J7 ~ I J (\r-: ." -



•

PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU
ESTADO DA BAHIA lU lU

E..mall: pmiUiugp@hotmail.comCNPJ:16.416.15810001-&.1·ti;;!~ •..!..!!.~.!!##i
PROC.ADM 09112017· DISP. UCIIACÃO 04112017

CiR 14512017

8.2.2 - Amigável, por aoordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2,2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADAl será ressarddo a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Pagamentos devidos despesas em função de deslocamentos, e outros;
8.2.3 - Judidal, nos termos da legislação em vigor.

cLÁUSULA NONA - CONDIçõES GERAIS

9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariatnente a execução deste
Contrato, quando necessário por oonventência da Administração, respeitados os limites lega~
e os direitos assegurados a CONTRATADA;
9.2 - Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, todos documentos
que instruíram a dispensa de licitação e a ProPOStade"preços da CONTRATADA;
9.3- Não será permitidos ao CONTRATADA, suf>..empreitarde forma parcial ou, ainda, sub
rogar este Contrato;
9.4 - Este contrato é regido pela Lei n0. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos
omissos.

CLAUSULADÉOMA- FORO
10.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Carinnanha do Estado da Bahia, para di.rimir os casos
omissos deste contrato. E por estarem justas e contratadas, assinam o te COntrato,
02 (duas) vias de igual teor e único efeito, na presença das testemunh a ·xo.
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ANEXO I - QUANTITATIVOS E VALORES __.:J
.._ ..•_----_._ .........,-_.._ ....----- .__ ....._-_ ... .........__.-,..-_........._ ..-

ITEM PRODUTO 9~~· P. UNIT. P. TOTAL........

~ caneca Plastíca 904 ~ ____~,OO R$ 1.808.00
Mamadeira 100 R$ 3,SO R$ 350,00
..r:.~~o65 Litros 20 R$ 17,90 R$ ..358,00-_._.~..._---_ ..._._- _._ ..._----- r---- ..

4 Tapete Para Porta 20 R$ 12,90 R$ 258,00-- r---"'-'-"-- ..........!.-

5 Panela Pressão 10 litros 10 R$ 79,00 R$ 790,00_ ......-.....- r--- ......__ ..._- _ ...-_..".. ._-r---·--·
6 Caçarola Hotel 41 Litros 9 R$ 198,00 R$ 1.782,00 _ ..
7 Copo Para Àgua 60 R$ 3.00 R$ 180,00_._--,',_ ...... ..n_.A...........______ •___ • r--.......-----
8 Ralo Para Salada Inox 15 R$ 11,90 R$ 178,50
9 ~::.~anizadora caixa_____ 10 R$ -~!~- R$ 99,00._._._ .. .._ .._ .._ t--...--- ..-...- . --------'-"-=-
10 Registro Fogão 11 R$ 12,90 R$ 141,90!--. -- -_...•.._.__ ...•_ .._ !--_ ...~_..,,~-f-'--'--_.- ...............-.~.- r-···-----:!.::..::..__
11 rola Panela 4 R$ 89,00 R$ 356,00
12 Caçarola Panela :'4 R$ 92,00 R$ 368,00
13 Copo Vidro Americano 97 R$ 0,80 R$ 77,60
14 Pano de Prato 27 R$ 2,00 R$ 54,00.~..~-_... .._.__._.._-_._~_.._-----_.-
15 CanecoW 16 12 R$ 19,90 R$ 238,80_._ ..-
16 f!.ssade.!_r_?_~~tanglJl~_!V.:..!_____..__.__..._._._.._._ 4 R$ 8,60 R$ 34,40_ ••.u"..•·...___ .

17 Assadeira Retang~lar W 2 4 R$ 11,90 R$ 47,60... __ ._t--.........-
18 _C:':l!.l:~ntode Cabíde 3 R$ 4,90 R$ 14,70_ ....._
19 Taboa Para Cortar Alimentos 14 R$ 9,90 R$ 138,60 !_______ A

Valor Total R$ 7.275,10
SETE MIL DUZENTOS ESETENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS_._._ ....-....._._---_.__ ........_

001-61

Valor Total: R$ 7.275,10 (sete mil duzentos e setenta e cinco reais e dez centavos).

Reinaldo Barbosa

~~~,
ARTICASAARTIGOS DO~A

Valmir Fernandes Mangabeira - Sócio
CONTRATADA

.---------*---------------------------------------------~--------
Setor de tí.cf teçõe.s e Contratos
CTR162/2017 - v.incuLado a Prefeitura Municipal de IUIU/BACNPJ 16.4Jfi.15BIOOGI-B7
Paof;o ... Vj'lênci" 02106/2017 à 0210712017
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