
PREFEITURA MUNICIPAL DE lUlU •
ESTADO DA BAHIA IUI

~~~~~E-mail: pmiuiugp@hotmail.com CNPJ: 16.416.158/0001-87

PROC. ADM 049/2018 - DISPENSA 020/2018
CTR 094/2018

CONTRATOADMINISTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE "FOGOS DE ARTIFÍCIO - N° 094/2018
PROCESSOADMINISTRATIVON° 049/2018 DISPENSADELICITAÇÃON° 020/2018

Contrato celebrado entre o Município de
IUIU/BA, através da Prefeitura Municipal,
localizada na Praça Abílio Pereira, n° 232,
Centro, IUIU/BA, CNPJ/MF nO 16.416.158-
0001/87, neste ato representado pelo Sr.
Reinaldo Barbosa de Góes prefeito municipal,
doravante denominadode CONTRATANTE, e a
empresaGUANAMBI FOGOS - LTOA - inscrita
no CNPJ 27.656.919/0001-94, doravante
denominado apenas CONTRATADA, para
Aquisiçãode "Fogosde Artifício.

O MUNICÍPIO DE IUIU/BA, pessoajurídica de direito público interno, inscrito no CNPJsob o n°
16.416.158/0001-87, com sede na Praça Abílio Pereira, 232 - centro, vinculado a Prefeitura
Municipalde IUIU/BA, aqui representadopelo PrefeitoMunicipal,Sr. REINALDOBARBOSADEGÓES,
Brasileiro, casado, servidor público, portador da cédula de identidade nO 04923403-07 SSP/BA,
inscrito no CPFsob o nO608.929.435-72, residente e domiciliado na cidade de IUIU/BA, a seguir
denominada simplesmente CONTRATANTE e a empresa CONTRATANTE, e a empresa
GUANAMBI FOGOS - LTDA, inscrita no CNPJ sob N° 27.656.919/0001-94, com sede na
FazendaCurral de Varas, S/N, Zona Rural, GuanambifBA,CEP46.430-000, representadapelo Sr.
Nilmário Rodrigues Pereira, inscrito no CPF365.170.705-91 e RG 2940376 SSP/BA,residente e
domiciliado na Rua Pedro Soares, 135, Vila Nova, na cidade de Guanambi/BA,CEP46.430-000,
abaixo assinado,a seguir denominadasimplesmenteCONTRATADA, firmam o presentecontrato,
na forma e condiçõesque se seguem:

cLÁUSULA PRIMEIRA - Do Ob;eto

1.1 - Constitui objeto deste contrato à Contratação de Empresa para Aquisição de Fogos de
Artifício para realização de Show Pirotécnico a ser realizado durante as festividades da
tradicional festa de "São Pedro" no municípiode Iuiú/BA. Conforme detalhamento abaixo:

Item Produto Quant. Preço Unit. Preço Total

1 Foguete 12 X 1 10 R$ 270,00 R$ 2.700,00
2 Girandola 468 tiros 10 R$ 140,00 R$ 1.400,00
3 Girandola 936 tiros 10 R$ 280,00 R$ 2.800,00
4 Kit de 50 morteiro de 2 polegadas 1 R$ 800,00 R$ 800,00

VALOR TOTAL R$ 7.700,00

SETEMIL ESETECENTOSREAIS
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cLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO

A Execução do presente Contrato será em conformidade com todas as condições requisitadas
inicialmente, conforme descrito na Cláusula Primeira - Objeto. A inexecução parcial ou total
e os casos omissos deste contrato, oriundos do Processo Administrativo de Licitação nO049/2018
- Dispensa de Licitação nO 020/2018, serão tratados baseando-se na Lei 8.666/93 e suas
alterações.

cLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA

3.1 O presente instrumento terá vigência a partir da sua data de assinatura, ou seja,
OS/06/2018 e findando em 31/08/2018, não podendo ser prorrogado uma vez que se trata de
entrega de produtos de forma imediata.

cLÁUSULA QUARTA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 O valor total do presente acordo é de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais), onde o
pagamento efetivar-se-á em conformidade com a emissão da Nota Fiscal e após a entrega
dos produtos, pago exclusivamente a contratada. Os produtos serão atestados pelo Setor
responsável através de seu representante. A municipalidade terá um prazo de até 10 (dez) 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 a contratada 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 contrato, correrão à conta de recursos constantes
de dotações consignadas no Orçamento Municipal vigente, ou seja Exercício 2018:

DOTACÃO VIGENTE EM 2018:

01.04.2.090/3.3.90.30 - Comemoração de Festividades

CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES

6.1 -DA CONTRATADA:

6.1.1- A CONTRATADA entregará os produtos conforme a cláusula primeira obedecendo a cad,
subitem;

Diretoria de Licitaçóes e Contratos
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6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles não se
vinculando a CONTRATANTEa qualquer título, nem mesmo ao 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 produtos, os quais deverão estar íntegros de forma a atender ao que se
destinam, inclusive manter garantia dos produtos objeto deste contrato pela loja no
período de 03(três) meses, e garantias suplementares em conformidade com normas
do fabricante;

6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a comunicar à Contratante qualquer anormalidade
que interfira na entrega dos produtos, 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;

6.1.7 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na fase inicial do contrato.

6.2 - DA CONTRATANTE:

6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;

6.2.2. Dar ciência a CONTRATADA relativo as imperfeições no produto 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 a CONTRATADA informações que visem
esclarecer as instruções de uso dos produtos entregues.

6.2.5. A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de
Finanças, Administração e Planejamento, pelo servidor designado, Dilson Pereira
Montalvão Júnior para acompanhar e fiscalizar a execução deste instrumento.

Diretoria ;je Licitaçóes e Contratos
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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 SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

7.10 atesto de recebimento dos produtos 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 cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;

8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTEa comprovar a impossibilidade
de uso dos produtos contratados, nos prazos e condições estipulados;

8.1.3 - O atraso injustificado para entrega dos produtos;

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 CONTRATANTE;

8.1.5 - O desatendi menta pela CONTRATADA das 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 21/06/93;

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 na Lei NO.8666/93 de 21/06/93;

8.2.2 - Amigável, por acordo 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; y~
Diretor13 dE ~1~lt3;tes e ratos
CTR 894/2019 - VinculaJc. ao Prefeitura Murlicipal Je lUlU CNr: ~6.416.:58/00Ü:-87
Pacto - Vigência 05/06/2018 à 31/08/2018

Pág.4



PREFEITURA MUNICIPAL DE lUlU •
ESTADO DA BAHIA IUI~..o.",, j ~

E-mail: pmiuiugp@hotmail.com CNPJ: 16.416.158/0001-87

PROC. ADM 049/2018 - DISPENSA 020/2018
CTR 094/2018

8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido 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 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

cLÁUSULA NONA - CONDIÇÕESGERAIS

9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência da Administração, respeitados os limites legais 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 Proposta de Preços da CONTRATADA;

9.3- Não será permitidos ao CONTRATADA,sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, suo-roçar
este Contrato;

9.4 - Este contrato é regido pela Lei nO. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos
omissos.

CLAUSULADÉCIMA- FORO

10.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Carinhanha do Estado da Bahia, para dirimir os casos
omissos deste contrato. E por estarem justas e contratadas, assinam o Rresente Contrato, em 02
(duas) vias de igual teor e único efeito, na presença das testemunhas a ixo.

18.

ontratante
Municipal

di. ~~/../ ./
~ ~o.:::"":::; ~ v -

GUANAMBI FOGOS- LTDA - Contratada
Nilmário Rodrigues Pereira - Sócio Adm.

TESTEMUNHAS:

DiretJr~3 de Licltaçóes _ Contratos
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PREFEITURAMUNICIPAL DE IUIUlBA - EXTRATO CONTRATO N° 094/2018. Em cumprimento
às disposições do Parágrafo Único, do art. 61, da Lei 8.666/93, torna-se público a síntese do Contrato
Adm. para Aquisição de Fogos de Artifício, com dez cláusulas, celebrado com a seguinte Pessoa
Jurídica: GUANAMBI FOGOS- LTOA, inscrita no CNPJ sob N° 27.656.919/0001-94,no valor global de
R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais). Objeto: Contrataçãode Empresapara Aquisição de Fogos de
Artifício para realizaçãode ShawPirotécnicoa ser realizadoduranteas festividadesda tradicional festa de
"São Pedro" no município de luiú/BA. Data Contrato: 05/06/2018- Vigência: 05/06/2018 a 31/08/2018-
Dotação Orçamentária: 01.04.2.090/3.3.90.30. Origem do Contrato: Processo Adm. 049/2018 -
Dispensa de Licitação 020/2018,art. 24, Inciso I da Lei 8.666/93.Assinaturas:pelo Contratado:Nilmário
RodriguesPereira;pelaContratanteReinaldoBarbosade Góes, PrefeitoMunicipal.

["te documento íoi assinado rJgitairnente Dor Procede Bania - Processamento e Cernicação de Documentos Etetrórucos.
Para vHifica' 8S ass.naturas vá ao site httPS"f!\NWW portaldeassinaturas cOiYl.br:443 e u;;iize o COdigO 56D8·f3D78-442A-95B7
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Prefeitura Municipal de IUIUlBA - RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LlCITAçAo. Em
cumprimentoàs disposiçõesdo art. 26, da Lei 8.666/93, RATIFICOa Dispensade Licitação 020/2018,
formalizado através do Processo 049/2018 pela Comissão Permanente de Licitações, com base no
inciso I, art. 24 da lei 8.666/93. Objeto: Aquisição de Fogos de Artifício para realização de Show
Pirotécnicoa ser realizadodurante as festividadesda tradicional festa de "São Pedro" no municípiode
luiú/BA; através da Pessoa Jurídica: GUANAMBI FOGOS - LTOA, inscrita no CNPJ sob N°
27.656.919/0001-94,sediada na Rua Pedro Soares, 135,Vila Nova, na cidade de Guanambi/BA,CEP
46.430-000, pelo valor global de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais). IUIU(BA), 05 de junho de
2018. ReinaldoBarbosade Góes- PrefeitoMunicipal.

Este «ocumer.to foi assinado digitalmente por Procede Bah:a . Processamento e CHU1lcação de Documentos Eletrôrucos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https.r/www portaldeassmaturas corn.br:443 e utiiíze o código 56D8·8D78·442A-95E37.


