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Processo Adm. 054/2018 Inexigibilidade 01512018

CONTRATO ADM. DE "AQUJSIÇÃO DE MATERIAL PEDAGóGICO" • N°.103/2018

CONTRATO VINCULADO A PREFEDVBA
MUNICIPAL DE IUIU1BA CNpJ
16.416.158/0001"87; neste ato representado

pelo Prefeito Municipal Sr. ReinaldoBarbosa de GOes,
denominado símplesmente de Contratante, e de
outro lado a pessoa jurídica INSTITUTO ALfA E
BETO- CNPJ08.458.084/0001-13.
Celebram o Pacto Para Aquisição de Material
PedagógiCO. PROC. ADM 054/2018 - INEX. Ue.
015/2018.

oMUNldPIO DE IUIU/B~ neste ato representadopelo PREFEITURAMUNICIPAL
DE IUIU/8~ pessoa jurídica de direito públiCO interno, inscrito no CNPJ
16,416.15110001-87 sob o nO, com sede na Praça Abílio Pereira, 232 - centro,
vinculado a Prefeitura Municipal de IUIU/BA, aqui representado pelo Prefeito Municipal,
Sr. REINALDO BARBOSA DE GÓES, Brasileiro, casado, servidor público, portador da
cédula de identidade nO04923403-07 SSP/BA,ínscrito no CPFsob o nO608.929.435-72,
resídente e domidliado na ddade de lUlU/SA, a seguir denominada Simplesmente
CONTRATANTE, e a empresa INSTITUTO ALFA E BETO, inscrita no CNPl sob N0
08.458.084/0001-13, com sede na RuaUneu Anteríno Mariano, 600, Quadra 21, Lote
1021 BlocoOsC e D - Escritório Distrito Industrial, Uberlândia/MG, CEP 38.402-346,
representada pelo Sr. Leonardode Oliveira Gomes, Diretor Administrativo da Instituição
e detentor de Procuração Públical inscrito no CPF 071.752.286-51 RG MG12539222
(SSP/MG) abaixo assinado, a seguir denominada SimplesmenteCONTRATADA, firmam
o presente contrato, na forma e condiçõesque se seguem:

cLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Este contrato tem por finalidade a aquisiçãode materiais pedagógicosdo ProgramaAlfa e
Beta para a educação infantil. Materiais estes essenciais para auxiliar no processo de
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aprendizagem das crianças matriculadas nas instituições de ensino público do muniápio de
Iuiu/BA. Conforme detalhamento no ANEXO I - Planllha de Quantitativos e Valores
que integrará este instrumento.

cLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO

A aquisição aludida na aáusuJa anterior será executada em parcela única conforme
Planilha de quantidades e valores dos itens do fornecedor anexa a este instrumento
contratual. Sendo Quecasos omissos serão tratados baseando-se na Lei 8.666/93 e suas
alterações.

cLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA

o presente instrumento terá vigênCia aprOXimadamente de 83 (Oitenta e três) dias,
tendo início em 08/0612018 e findando em 3Q/08/2Q18. podendo ser prorrogado
através de termo aditivo, observadaa legislaçãovigente.

cLÁUSULA QUARTA - DO PREÇOE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

o valor global do presente acordo é de R$ 38.864,00 (trinta e oito mil oitocentos
e sessenta e quatro reais), onde o pagamento efetívar-se-á, após a entrega dos
produtos, com postenor atesto pelo Departamento de Compras em parceria com a
Secretaria Municipal de Educação e Cultura. O Departamento de Compras, órgão
gerenciador dos abastecimentos, terá um prazo de 03 (três) dias uteis para confirmação
dos abastecimentos após entrega da Nota Rscaf. Após os procedímeotos, a
municipalidade terá um prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da
expedição da nota fiscal, de acordo com as especificaçõespara realizar o pagamento.

Parágrafo Unico. Havendo erro na Nota Fiscal elou 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 provídênáas necessáriasà sua corração. Nesta
hipótese, será considerada, para efeito de pagamento, a data da reapresentação da Nota
Fiscala.pós a regularização da situação. lO

2



E-mail: pmiuiugp@hotmail.com CNPJ: 16.416.15810001-87

cLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOSORÇAMENTÁRIOS
PROC. ADM 05412018 • INEXiGIBILlDADE Q1512018

CTR 10312018

As despesas com a aquisição do material objeto do presente Contrato, na importância
prevista na Oáusula anterior correrá à Conta da:

Unidade Orçamentária - 01.04.2014/3.3.9.0.30.00; 01.04.2016/3.3.9.0.30.00;
01.04.2095/3.3.9.0.30.00

Parágrafo Único - (Das previsões Orçamentárias) - Rca o Poder Executivo obrigado
a fazer prever, nas propostas orçamentárias subsequentes, vigentes durante o tempo de
duração deste contrato, dotações suficientes para atender as obrigações aqui
estabelecidas.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAçÕeS DA CONTRATADA

6.1.1- A CONTRATADAentregará os materiais conforme a cláusula primeira obedecendo
a cada item;

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, prevídendárícs, fiscais, securitários, comerciais e outros fins,
a eles não se vinculando a CONTRATANTEa qualquer titulo, nem mesmo ao de
solidariedade;

6.1.3 - A CONTRATADAassumirá a responsabilidadetotal pela execução do objeto deste
Contrato.

6.1.4 - A CONTRATADAobriga-se a atender com presteza as reclamações sobre a
qualidade dos materiais, os quais deverão estar íntegros de forma a atender ao que se
destinaml inclusive manter garantia dos materiais 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 materiais, inclusive indicando os problemas ocorrid

-----------------------_. - . - --
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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 CONTRATADAobriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigaçõespor eles assumidastodas as condiçõesde habilitação
e qualificaçãoexigida na fase inicial do contrato.

6.2 - DA CONTRATANTE:

6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na aáusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentesdo presenteContrato, na integralidade dos seus termos;

6.2.2. Dar ciência a CONTRATADArelativo as falhas no material durante o período de
garantía da loja.

6.2.3. Verificar e aceitar as Notas Fiscais 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
esclarecerquaisquer dúvidas referente ao material entreguei bem como seus manuais.

" 6.2.5. A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada pela Set:retada
Municipal de Educação e Cultura, e pelo servidor designado, Dilson Pereira
Montalvão Júnior para acompanhare fiscalizara execuçãodeste instrumento.

6.2.6. Poderáa fiscalizaçãoordenar a suspensãototal ou parcial a entrega dos materiais,
caso não sejam atendidas conforme o objeto deste instrumento firmado abaixo, sem
prejuízode outras sanções que possamse aplicar a CONTRATADA.

cLÁUSULA SÉnMA - DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

7.1 O recebimento dos materiais peJaCONTRATANTE, se dará após a entrega dos
mesmosjuntamente com nota fiscal eletrônicaemitida pela contratada.
Di,:r.~to.ri6. d.t~ LÚ~l.l....scóe s C ::::;=-.~,:--'iv.s
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Salvo ocorrência de força maior, plenamente justificável na forma do CCB, o não
cumprimento de qualquer das cláusulasdeste contrato, importará para a parte faltosa, no
pagamentode multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato.

cLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE DO PREÇO

11.1. Não haverá reajustes de preços, em função da natureza da aquisição, ou seja será
efetuada por entrega imediata dos materiais.

cLÁUSULA DÉQMA - DA lN EXECUÇÃO E DA RESCISÃO

8.1 - A CONTRATANTEpoderá rescindir, unilateralmente este Contrato, independente de
interpelação judiáal ou extrajudidal, conforme artigos 77,78 e 79 da lei 8.666/93 e
suasalterações,sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:

B.l.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregurar, de dáusulas contratuais,
especificaçõesou prazos;

8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTEa comprQvar a
impossibilidade de recebimento dos materiais contratados, nos prazos e condições
estipulados;

8.1.3 - O atraso injustifICadopara entrega dos materiais;

8.1.4 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADAcom outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a
fusão, dsão ou incorporaçãosem a prévia autorizaçãopor escrito da CONTRATANTE;

8.1.5 - O desatendimento pela CONTRATADAdas determinações regulares da
Fiscalizaçãoda CONTRATANTE,bem como dos seussuperiores;

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;

'/;n::ul.i%.C'':'' ,':1:-;;: ;>re~'" "ura .t"!~Ci(:rpa,i ',.'," .i . CNt·J (.1:_'6.:;:'~/G),D.I-~'·}
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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 N0. 8666/93 de
21/06/93;

8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja
conveniênda 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 rescisãoocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcidoa este
os prejuízos regularmente comprovadosque houver sofrido, tendo direito a:

a) PagamentoSdevidoSdespesasem função de deslocamentos,ê outros;

8.2.3 - Judicial, nos termos da legislaçãoem vigor.

clÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DA AQUISIÇÃO

O presefite contrato é celebrado com inexigibilidade de licitação de acordO com o qUê
estabeleceo art. 25, Inciso I da Lei Federal nO8.666/93 de 21.06.93, tendo em vista que
no presente caso está configurada a absoluta inviabilidade de competição, pois a
CONTRATADA é detentora de exdusívidade em toõo território nacional dos direitos dê
comercializaçãodo material pedagógicodo ProgramaAlfa e Beta para educaçãoinfantil.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA .. CONDIçõES GERAIS

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 asseguradosa CONTRATADA;

9,,2 - Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, todos
documentos que instruíram a inexigibilidade de lidtação e a Proposta de Preços da.CONTRATADA;
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9.3- Não será permitido a CONTRATADArsub-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
casosomissosaplicar·se--ásubsidiariamenteas leis especiaisaplicáveisà espécie.

ClAUSULA DÉOMA TERCEIRA - DA PUBUCAÇÃO E DO FORO

10.1 - O presente contrato será afixado no mural da Prefeitura Municipal, bem como no
D.O.M. (Diário Oficial do Muniápio) por meio eletrônico, no prazo de 20 dias, contados da
data de sua assinatura.

10.2 - Fica eleito o Foro da Comarca de carinhanha do Estadoda Bahia, para dirimir os
casos omissos deste contrato. E por estarem justas e contratadas, assinam o presente
Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e único efeito, na presen as testemunhas
abaixo.

TESTEMUNHAS:

Di=e:t.uri..t!. de 1.Lci~.:açces'2 ::::':':~:·.':~.n!)s
CiR i_(:~iI2tnS LncuLacro xc ::)I:'e;-.;<:~U(d.i;~(:,í~fp.'d Ui:' xc C~r?-.': .4:-_6._:_;:':~i/{i);~1-8·)
Pe.cz.o - '/~L:;êhci.d C8!OGc';;C:S à 3J i}d":~C:.Q
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Prefeitura Municipal de IUIU/BA- RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILlDADE DE LICITAÇÃO.
Em cumprimento às disposições do art. 26, da Lei 8.666/93, RATIFICO a Inexigibilidade de Licitação
015/2018, formalizado através do Processo 054/2018 pela Comissão Permanente de Licitações, com
base no inciso II, art. 25 da lei 8.666/93 corroborado com inciso III do art. 13 da mesma lei. Objeto:
Aquisição de materiais pedagógicos do Programa Alfa e Beta para a educação infantil, com empresa
possuidora de exclusividade de comercialização dos produtos, solicitados pela Secretaria Municipal de
Educação e Cultura; através da Pessoa Jurídica: INSTITUTO ALFA E BETO, inscrita no CNPJ sob N°
08.458.084/0001-13, com sede na Rua Lineu Anterino Mariano, 600, Quadra 21, Lote 102, BlocoOs C e
D - Escritório Distrito Industrial, Uberlândia/MG, CEP 38.402-346, pelo valor global de R$ 38.864,00
(trinta e oito mil oitocentos e sessenta e quatro reais). IUIU(BA), 08 de junho de 2018. Reinaldo Barbosa
de Góes - Prefeito Municipal.

documento foi assinado por procede BafT2 - Processamento e C,crUfc3çjo ce DO(Urnei~tos [JEUÔn~(:os.
Par~1\/(-:hficar as assinaturas ao site hHps'j ~J\NvJ.portaideass!natUt<35,CO!n,br:44::~e uULze c cocllÇJo5ôDa-3D?e-442A-9Sf37
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DIARIO OFICIAL DO MUNICíPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIUlBA - EXTRATO CONTRATO N° 103/2018. Em cumprimento
às disposições do Parágrafo Único, do art. 61, da Lei 8.666/93, torna-se público a síntese do Contrato
Adm. de Aquisição de Material Pedagógico, com treze cláusulas, celebrado com a seguinte Pessoa
Juridica: INSTITUTO ALFA E BETO, inscrita no CNPJ sob N° 08.458.084/0001-13, no valor global de
R$ 38.864,00 (trinta e oito mil oitocentos e sessenta e quatro reais). Objeto: Objeto: Aquisição de
materiais pedagógicos do Programa Alfa e Beta para a educação infantil, com empresa possuidora de
exclusividade de comercialização dos produtos, solicitados pela Secretaria Municipal de Educação e
Cultura. Data Contrato: 08/06/2018 - Vigência: 08/06/2018 a 30/08/2018 - Dotação Orçamentária:
01.04.2014/3.3.9.0.30.00; 01.04.2016/3.3.9.0.30.00; 01.04.2095/3.3.9.0.30.00. Origem do Contrato:
Processo Adm. 054/2018 - Inexigibilidade de Licitação 015/2018, art. 25, Inciso I da Lei 8.666/93,
corroborado com Inciso III, art. 13 da mesma Lei. Assinaturas: pela Contratada: Leonardo de Oliveira
Gomes - Procurador; pela Contratante: Reinaldo Barbosa de Góes - Prefeito Municipal.

Este documemo foi ass~.nadod}gitaln:snte pOf,Procede Baha - Processamento e Certtcaçao de Documentos Eletrórucos.
';i"nf!i;ar as aSSinaturaS 'Ia ao sue https:fNN/\N portatdeassinaturas cOlTl.!;r443 e utilize o codlgo 56DiHlD78-442A-95l37.


