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CONTRATOADMINISTRATIVO DEPRESTAÇlo uSERVIÇOSElITRICOS" - N° 095/2018
PROCESSOADMINISTRATIVON° 050/2018 DISPENSADELICITAÇÃON°021/2018

CONTRATO VINCULADO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE lUlU CNP1:
16.416.158/0001-87; neste ato
representado pelo Prefeito Municipal,
denominado simplesmente de Contratante,
e de outro lado a pessoal jurídica
EMILIANO BATISTA MAGALHÃES
12649287500 ME CNPl
12.725.634/0001-90.
Celebramo Pacto dos serviços contratados
pelo PROC.ADM 050/2018 - DISP. Ue.
021/2018.

O MUNICíPIO DE IUIU/BA, neste ato representado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE
lUlU, pessoajurídica de direito público interno, inscrito no CNPJsob o nO16.416.158/0001-
87, com sede na Praça Abílio Pereira, 232, aqui representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
REINALDOBARBOSADE GÓES,Brasileiro, casado, servidor público, portador da cédula de
identidade 04923403-07 SSP/BA,inscrito no CPF/MF608.929.435-72, residente e domiciliado
na cidade de IUIU/BA, a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE, e a pessoa
jurídica EMILIANO BATISTA MAGALHÃES 12649287500 ME CNPl
12.725.634/0001-90, inscrito no CNPl sob N° 12.725.634/0001-90, localiza na
Travessa Matildes Batista Magalhães, 13-fundos, Centro, CEP 46.438-000, luiu/BA,
representada pelo Sr. Emiliano Batista Magalhães, portador do RG02329918-55 SSP/BA,
inscrito no CPF/MFnO126.492.875-00, residente e domiciliado na cidade de luiu/BA, a seguir
denominada simplesmenteCONTRATADA, firmam o presente contrato, na forma e condições
que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OB1ETO

Constitui objeto do presente contrato a Contratação de empresa para a prestação de
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ELÉTRICA DA
TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO do Município de IUIU/BA, na edição de 2018,
conforme descriçãoconstante abaixo:

~ Instalação de rede secundáriado transformador da COELBApara posteamento no local
do evento;

~ Instalação de pontos de disjunção e aterramento de rede;
~ Instalação de Refletores;
~ Instalação de tomadas;
~ Construçãoda rede secundáriade distribuição (aproximadamente 500m); ,
~ Instalação de tomadas e lâmpadasem barracas; "-__~_~~~~~~~~d~~s!~~~~~~:~a~:~::a~i::ç~::oe?-~ =7:3 _'
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);> Desligamentoda rede.
);> Fica convencionado que todos os materiais necessários serão por conta da

CONTRATANTE;
);> A CONTRATANTEdeverá disponibilizar um auxiliar para realizaçãodos trabalhos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO

A Execuçãodo presente Contrato será em conformidade com todas as condições requisitadas
inicialmente, conforme descrito na Cláusula Primeira - Objeto, ficando a
CONTRATANTEresponsabilizadapor disponibilizar um auxiliar, e os materiais necessáriospara
toda instalação e manutenção. A inexecução parcial ou total e os casos omissos deste
contrato, oriundos do Processo Administrativo de Licitação nO 050/2018 - Dispensa de
LicitaçãonO021/2018, serão tratados baseando-sena Lei 8.666/93 e suasalterações.

cLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA

O presente instrumento terá vigência de 56 (cinquenta e seis) dias, tendo início em
05/06/2018 e findando em 31/07/2018, não podendo ser prorrogado.

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO,CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor total do presente acordo é de R$ 7.500,00 (setemil e quinhentos reais), onde o
pagamento efetivar-se-á de forma única, exclusivamente em conta bancária da contratada,
após a prestação dos serviços que será atestado pela Secretaria municipal de Infraestrutura.
Confirmada a efetividade dos serviços prestados, a municipalidade terá um prazo de até 05
(cinco) dias úteis, contados a partir da expedição da nota fiscal, de acordo com as
especificaçõespara realizar o pagamento.

ParágrafoÚnico. 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 CONTRATADAtome as providências necessáriasà sua correção. Nesta hipótese,
será considerada, para efeito de pagamento, a data da reapresentaçãoda Nota Fiscalapós a
regularizaçãoda situação.

cLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS

As despesasdecorrentes da execuçãodos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal vigente, ou seja Exercício
2018.

DOTACÃO VIGENTE EM 2018:

UNIDADE: 01.09 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PROJ. ATIVIDADE: 2.027 - GESTÃO DAS AÇÕES DA REDE DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA

Diretoria de Licitações e Contratos ,
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6.1 -DA CONTRATADA:

cLÁUSULA SEXTA - DIREITOS EOBRIGAÇÕES DAS PARTESCONTRATANTES

.o
6.1.1- A CONTRATADAprestará os serviços conforme a cláusula primeira obedecendo a'-!l'B~..r:::----::
subitem;

6.1.2 - A CONTRATADAserá legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos que esta contrair 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;

6.1.4 - A CONTRATADAassumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.

6.1.5 - A CONTRATADAobriga-se a atender com presteza as reclamaçõessobre a qualidade
dos serviços prestados, os quais deverão está íntegros de forma a atender ao que se
destinam;

6.1.6 - A CONTRATADAobriga-se a comunicar à Contratante qualquer anormalidade que
interfira na normal prestaçãodos serviços, inclusive indicado os problemas ocorridos;

6.1.7 - Reconheceros direitos da administração, em caso de rescisãoadministrativa prevista
no Artigo 77 da Lei 8.666/93;

6.1.8 - A CONTRATADAobriga-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 - Pagarconforme estabelecidona CláusulaQuarta, as obrigações financeiras decorrentes
do presente Contrato, na integralidade dos seustermos;

6.2.2. Dar ciência a CONTRATADArelativo à não realizaçãodo EVENTO,no prazo mínimo de
12 horas antes do horário previsto para iniciar as intalações.

6.2.3. Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA,recusando-as quando
inexatas, ou que venham desacompanhadasdos documentos exigidos neste Contrato;

6.2.4. Prestar verbalmente ou por escrito a CONTRATADAinformações que visem esclarecera
forma dos serviçosa serem prestados.

6.2.5. A fiscalizaçãoda prestaçãodo serviço será por equipe designada pela CONTRATANTE.

6.2.6. Poderáa fiscalizaçãoordenar a suspensãototal ou parcial dos serviços, caso não sejam
atendidas, dentro de 12 (doze) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras
sançõesque possamse aplicar a CONTRATADA.

~/_--
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cLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

o recebimento do serviço pela CONTRATANTE,se dará após a Prestação dos Serviços de
acordo com o objeto CONTRATADO,e acompanhadoda nota fiscal.

CLÁUSULA OITAVA - DA lN EXECUÇÃO E DA RESCISÃO

8.1 - A CONTRATANTEpoderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:

8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulascontratuais, especificações
ou prazos;

8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTEa comprovar a
impossibilidadeda realizaçãodos serviçoscontratados, nos prazose condiçõesestipulados;

8.1.3 - O atraso injustificado para execuçãodo serviço;

8.1.4 - A paralisação da prestação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;

8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a assocraçao da
CONTRATADAcom outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporaçãosem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;

8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADAdas determinações regulares da Fiscalizaçãoda
CONTRATANTE,bem como dos seus superiores;

8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;

" 8.2 - A rescisãocontratual 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 rescisãoamigável 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 CONTRATADA,será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovadosque houver sofrido, tendo direito a:

a) Pagamentosdevidos despesasem função de deslocamentos,e outros;

-------------------------------------
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8.2.3 - Judicial, nos termos da legislaçãoem vigor.

Diretoria de Licitações e Contratos "'
CTR 095/2018 - Vinculado a Prefeitura Municipal de IUIU/BA CNPJ
Pacto - Vigência 05/06/2018 à 31/07/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE lUlU •
ESTADO DA BAHIA I

rilm::zii:a:~"".....-:E-mail: pmiuiugp@hotmail.com CNPJ: 16.416.158/0001-87

PROC. ADM 050/2018· DISP. LlCITACÁO 021/2018
CTR 095/2018

cLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS

9.1 - A CONTRATANTEreserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessáriopor conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados
os limites legais e os direitos asseguradosa CONTRATADA;

9.2 - Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, todos documentos
que instruíram a dispensade licitação e a Propostade Preçosda CONTRATADA;

9.3- Não será permitidos a CONTRATADA,sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub
rogar este Contrato;

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

CLAUSULA DÉCIMA - FORO

As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarcade Carinhanha do Estado da
Bahia, com renúncia expressaa qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por esta
justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) a de igual teor e ' i o
efeito, na presençadas testemunhas abaixo.

-~~~1fs-T~f~~~4E
EMILIANO BATISTA MAGALHÃES - PROPRIETÁRIO

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

------------------------------------=:~=-=~=.~-~:-~-~-~~~~~
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SEGUNDA-FEIRA.09 DEJULHODE2018
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DIARIO OFICIAL DO MUNICíPIO

LlCITACÕES

Prefeitura Municipal de IUIU/BA - RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. Em
cumprimentoàs disposiçõesdo art. 26, da Lei 8.666/93, RATIFICOa Dispensade Licitação 050/2018,
formalizado através do Processo 021/2018 pela Comissão Permanente de Licitações, com base no
inciso II, art. 24 da lei 8.666/93.Objeto: Contrataçãode empresa para a prestaçãode SERVIÇOSDE
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃODA ESTRUTURA ELÉTRICA DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO
PEDRO do Município de IUIU/BA, na edição de 2018, solicitados pela Secretaria Municipal de
Infraestruturae Serviços Públicos; através da Pessoa Jurídica: EMILIANO BATISTA MAGALHÃES
12649287500 - ME - CNPJ 12.725.634/0001-90, inscritono CNPJ sob W 12.725.634/0001-90, localiza
naTravessaMatildesBatistaMagalhães,13-fundos,Centro,CEP46.438-000, luiu/BA, pelo valor global
de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). IUIU(BA), 05 de junho de 2018. Reinaldo Barbosa de
Góes- PrefeitoMunicipal.

Este documento foi assinado digitalmente por Precede Bahia - Processamento e GerUkação de Documentos Eíetrómcos.
Para venficar as assinaturas vá ao site hUps'i/www portaídeassmaturas com br:443 e utilize o COdlgOGE29-A95C-E:721-3DCF,



5
IUIÚ

SEGUNDA-FEIRA. 09 DE JULHO DE 2018

ANO VI IN 2 719

DIARIO OFICIAL DO MUNICíPI

PREFEITURAMUNICIPAL DE IUIU/BA - EXTRATO CONTRATO N° 095/2018. Em cumprimento
às disposições do Parágrafo Único, do art. 61, da Lei 8.666/93, torna-se público a síntese do Contrato
Adm. de prestaçãode Serviços Elétricos,com dez cláusulas,celebradocom a seguinte Pessoa Jurídica:
EMILIANO BATISTA MAGALHÃES 12649287500- ME - CNPJ 12.725.634/0001-90,no valor global de
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Objeto: Contratação de empresa para a prestação de
SERViÇOSDE INSTALAÇÃOE MANUTENÇÃODA ESTRUTURAELÉTRICADA TRADICIONALFESTA
DE SÃO PEDROdo Município de IUIU/BA, na edição de 2018, solicitados pela Secretaria Municipal de
Infraestruturae Serviços Públicos. Data Contrato: 05/06/2018 - Vigência: 05/06/2018 a 31/07/2018 -
Dotação Orçamentária: 01.02.2083/33.90.39.00. Origem do Contrato: Processo Adm. 050/2018 -
Dispensa de Licitação 021/2018,art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93.Assinaturas:pela Contratada:Emiliano
BatistaMagalhães;pelaContratanteReinaldoBarbosade Góes, PrefeitoMunicipal.

[·',te documento toi assinado digitalrnente Dor Procede Bah.a - Processamento e CerU';cação rie Documentos Eletróruoos.
Pw<:;\/eriticar as assinaturas vá 30 site httPSJ/'h\:V\N.port3!deassinaturas,corn.br:443 e utihze o CÓdlgO6E29-A95C-F721 <3DCr:.


