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() r.t...,.I~PI() .~I IUIU/BA, estabelecido na Praça Abílio Pereira, Centro, IUlU/BA, CNPJ/MF
nO 16.416.158/0001-87, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Reinaldo Barbosa de
~~, brasileiro, (;asado, portador da Cédula de Identidade RG nO, 04923403-07, inscrito no
CPF(MF) sob o !'lo, 608.929.435-72, residente e domiciliado nesta cidade de IUIU(M),

doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro, a Pessoa Jurídica/pessoa física
51 ETAI.. INI)'-'$1"RIA E COMEROQ DE MOVEIS lTDA ME, inscrita no CMPJ sob N°

6.•226/0001 ...29, com sede na Rua Dezesseis, 212, Galpão Sala "02", Ipanemª,
Guanambi/BAt CEP46.430-000, doravante denominada Contratado{a), representada pelo Sr.
Alrnir Silva Pinheiro Juníor, inscrito no CPF 061.849.705-69, RG 1514101866 (SSP/BA) abaixo
c;I~!'lado, •celebram entre si o presente Contrato para contratação PeS$()aJurídica para
Fornecimento de MÓVEIS DE ESCRITÓRIOS E EQUIPAMENTOS, destinados a
Secretaria Municipal de Educação e Cultura conforme espeoücações contidas no Anexo I
dº~ditaL{.1~ Preg~RnO014/2018,constante do Processo 060/2018, em conformidade com
a lei N° 10.520/02, e com a Lei N.o 8.666/93, e demais legislações vigentes e as cláusulas a
seguir enumeradas.

ClÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui .objeto do presente contrato.· a contratação de Pessoa Jurídica para
Fornecimento de MÓVEIS DE ESCRITÓRIOS E EQUIPAMENTOS, destinados a
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme detalhamento no ANEXO I -
~hlnilha de Quantitativlls e Valores que integrará este instrumento.

cLÁUSULA SEGUNDA- DA EXECUÇÃO

A Execução do presente Contrato será em conformidade com todas as condições pré-
estabeleci(jas no Processo Licitatório nO 060/2018 - Pregão Presencial nO 014/2018, cujas
ql.lantidades serão deduzidas.do pacto, cO.l'lformePlanilha de quantidades e valores dos itens
do fornecedor; sendo que casos omissos serão tratados baseando-se na Lei 8.666/93 e suas
alterações, Lei 10.520/2002 e Legislação Municipal que disciplina o Pregão Presencial,

CLAUSULATERCEIRA.....YIGÊNaA

o presente instrumento terá vigência aproximadamente de 164 (cento e sessenta e
quatro) dias, tendo início em 2Q/07/2018 e findando em 3·1112IZ01', podendo ser
prorrogado através de termo aditivo, observada a legislação vigente.

cLÁUSULA QUARTA- PREÇO,CONDIÇÕESDE PAGAMENTO

o valor glqbal do ..presente acordo é de R$ 85.000,00 (oitenta e.cinco mil reais), onde o
pagamento efetívar-se-á, após a entrega dos objetos, com posterior atesto pelo Departamento
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de Comprase parceriacom a SEDUC.O Departamentode Compras,órgão gerenciadordos
abastecim~ntoslterá um prazo de 03 (três) dias uteis para confirmaçãodos âbastecimentos
apósentrega da Nota Fiscal.Após os procedimentos,a municipalidadeterá um prazo de até
20 (vint(tl dias úteis, contados a partir da expediçãoda nota fiscal, de acordo com.as
especificaçõespara rea lizar o pagamento.

ParágrafO Único. Havendoerro na Nota Fiscale/ou falta de certidões que comprovema
regularidadedeste contrato, no todo ou em parte, a tramitaçãoda Nota Fiscalserá<SUSpeFl~
até que a contratadatome as providênciasnecessáriasà sua correção. Nesta hipótese,<será
considerada,para efeito de pagamento, a data da reapresentaçãoda Nota Fiscal após a
regularizaçãoda.situação.

cl.Á~SULA.QUXNTA '7.0RIGEM Q()S R~CURSOS

A$ despesas decorrentes deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentáriOs
(on~ignados ne •Orçamento Programa de 2018, obedecendoà Classificação·Orçamentáriâ
abâlxo, cujas classificaçõesserão spostííadasem 2019 conforme sua correspondênciaem
sintoniacom o I'PA:

01.04. SECRETARIA DE EDUCA o E CULTURA ~ SEDUC
1036 EQUIPAMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
2095 GESTÃO DAS A ÕES DOS RECURSOS DE PRECAT' lOS - FUNDEF
4.4.9.0.$2.00.000000 Fi UIPAMENTO E =R......M.;.;..A=N_EN..._TE=.·•• --'

cLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Na execuçãodo objeto do presentecontrato, obriga-sea CONTRATADAa envidartodo o
~mpenhoe dedicaçãonecessáriosao fiel e adequadocumprimentodos encargosqu~ lhe sijo
confiados,obrigando-seaindaa:

6.1.1. direcionar todos os recursos necessános, visando à obtenção do perfeito
romedmentc dQ obJ(;!tocontratual, de forma plena e satisfatória,. sem ônus adicionais
de qualquer natureza ao CONTRATANTE;

6.1.2. observar as normas legais a que está sujeita para fornecimento de MÓVEISDE
ESCRITÓRIOS E EQUIPAMENTOS, sempr~ que solicitado, os docomentos que
comprovem a procedência dos produtos; .

6.1.3. manter estoque regular de MÓVEIS DE ESCRITÓRIOSE EQ4IPAMENTOS,de
modo a poder atender de imediato as solicitações do Município de IUIU/BA;

6.1.4. ressarcir o Município do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação
ou interrupção/e ou demora no fornecimento do material adquirido, exceto quando isso

ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou for aior,
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circunstâncias devidamente comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de 48
(quarenta e oito horas), após asua ocorrência;

6.1.5. responsabilizar-se por eventuais multas murucpats, estaduais e federais
decorrentes de faltas por ela cometidas na execução do Contrato;

6.1.6. exigir de seu pessoal o uso de equipamentos e materiais de segurança
necessários à execução do objeto desta licitação, bem como fiscalizar o cumprimento
das normas e medidas de segurança;

6.1.7. cumprir todas .es obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária,
incluindo seguro contra riscos de acidentes do trabalho, com relação ao 'pessoal
designado para a realização do fornecimento, que não terão com o CONTRATANTE
qualquer vínculo empregatício;

6.1.8. fornecer MÓVEIS DE ESCRITÓRIOS E EQUIPAMENTOSde acordo com os
aspectos q.ualitativos e quantitativos consoantes a legislação pertinente, mantendo
durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas neste procedimento licltatório, em compatibilidade com as obrigações
assumidas;

6.1.9. responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou
patrlm.onial ao CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, na execução do fornecimento
objeto da licitação, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo
fato de haver fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE;

6.1.10.. Manter durante toda a execução do Contrato compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habílitação e qualificação,
exigidas na licitação.

cLÁUSULA SÉTIMA· DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1. O CONTRATANTE,durante a vigência deste contrato, compromete-se a:

7.1.1. autorizar o fornecimento de MÓVEIS DE ESCRITÓRIOS E EQUIPAMENTOS,
mediante Ordem de Fornecimento, cujas cópias deverão ser anexadas às respectivas
notas fiscais, para efeito de conferência e pagamento;

7.1.2. fiscalizar a execução do Contrato objetivando a qualidade desejada;

7.1.3. dar ciência à CONTRATADA imediatamente sobre qualquer anormalidade que
verificar na execução do Contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu
correto cumprimento;

,
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9.2. A CONTRATADA somente poderá fornecer o produto desde que previamente
atJtQrizadospelo Setor de Compras deste-:Município;

cLÁUSULA DÉCIMA - CONDiÇÕES DE RECEBIMENTO DO OlBETO

10.1. Em conformidade com os artigos 73 a 76, da Lei nO 8.666/93, com alterações
posteriores, mediante recibo, o objeto da presente licitação será recebido:

10.1.1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAProvisoriamente, imediatamente depois de fornecidos os produtos, para
efeito de posterior verificação da conformidade do produto entreque com a
especificação pretendidaj

10.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos
e consequente aceitação, quando a nota fiscal será atestada e remetida para
pagamento;

10.2. O objeto fornecido em desacordo com o estipulado neste ínstrumento
convocatório e na proposta do adjudicatário será rejeitado parcialmente ou totalmente,
conforme o caso;

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA .. DOS REAJUSTES

11.1. Não haverá reajustes de preços, sendo, porém repassados os aumentos ou
reduções de preços conforme oscilação da inflação quando estes atingir patamares
elevados, e devidamente aomprovando que incidíu diretamente no produto.

11.1.1. Quando ocorrer reajustes, a CONTRATADA deverá requerer expressamente
junto ao Setor .de Licitação, anexando ao requerimento documento comprobatório do
índice, valendo o reajuste ao contrato a partir do protocolo de.documento. Da mesma
forma, em havendo redução no preço, a CONTRATADA deverá conCeder uma
redução no preço do produto fornecido na mesma proporção;

11.2. A substituição de fornecedores de MÓVEIS DE ESCRITÓRIOSE EQUIPAMENTOS,
da licitante ve9cedora por outro, não poderá, em nenhuma hip~te~e! ser alegada corn()
razão para o aumento dos preços pactuados.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO

12.1. A resdsão contratual pode ser:

12.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos I, XII e XVII do art, 78 da Lei Federal n.O 8.666/93, as
alterações posteriores;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

JiçêncLa jO/01!201& á 31/1.2/2018
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12.1.2.. Amigável por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório
desde que haja conveniência do CONTRATANTE;

12.:2. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão pelo
CONTRATANTE, com as consequências previstas na Cláusula Sétima;

12.3. Constituem motivos para rescisão os previstos no art. 78 da Lei acima citada;

12.3.1. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVI do art. 78 da Lei acima
referid~,..sem que haja culpa da CONTRATADA., será. esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados, quando os houver sofrido;

12.3.2·( A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79, acarreta as
consequências previstas no art, 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal nO 8.666/93
cem a.tteraçõesposteriores.

12.4. Q CONtRATANTE poderá. cancelar a Nota de Empenho que vier a ser emitida,
em decorrência da licitação e rescindir este Contrato, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial, ficando. assegurado o contraditório e o direitq de
defesa, quando:

a} for requerida ou decretada a falência ou liquidação da CONTRATADA, ou quando
ela for atingida por execução judicial, ou outros fatos que comprometam a sua
capacidade econômica e financeira;

•
b) a CONTRATADA for declarada ínldônea ou punida com proibição de licitar ou
contratar com qualquer órgão da Administração Pública;

c.:) em cumprimento de determinação administrativa ou judicial que declare a nulidade
da adjudicação.

12.5. Em caso de concordata, o Contrato poderá ser mantido, se a CONTRATADA
oferecer garantias que sejam consideradas adequadas e suficientes para o satisfatório
cumprimento das obrigações por ela assumidas.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

13.1. O presente Contrato poderá ser alterado, via termo aditivo, desde que haja
interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas, nos
termos da Lei Federal nO8.666/1993, com alterações posteriore~_
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Ct..4USULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pelo atraso injustificado na execução dos serviços fica sujeita a CONTRATADA
às penalidades previstas no art, 7° da lei Federal nO 10.520/2002 e no art. 86 dá I..ei
Federal nO8.666/1993 e alterações posteriores, na seguinte conformidade;

1 ..Advertência;

n-Multa;

UI - Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com
a Administração;

IV ...Declaração de inidoneidade para IIdtar ou contratar com a Administração PúbliCa;

14.2. A multa será aplicada:

a) multa de 015% (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor da contratação, em decorrência de atraso injustificado. no
fornecimento, contado a partir da emissão da respectiva ordem de fornecimento;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de
inexecução total ou parcial do mesmo;

14.3. Caso a CONTRATADA venha a falhar ou fraudar a execução deste Contrato,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude rlscal,
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedlçJade lidtar.e
contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade;

14.4. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente
ou indevidamente funcamentedos, ficando sua aceitação a critério do
CONTRATANTE.

14.5. Aplicadas às multas, o CONTRATANTE descontará o seu.valor do pagamento
que fizer à CONTRATADA, após a sua imposição;

14.6. Caso a CONTRATADA não tenha mais pagamento a receber, as multas devidas
serão descontadas da caução recolhida.a título de garantia contratual;

14.7. As multas previstas nesta Cláusula não têm caráter compensatório,
moratório, e consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~~Y~e;~~(?~;·~i'i!~~~;':~";~·!~;;;~;~:eit"nrr· · rdc[p;l d'j 11'r....28.!Jlfi:. Ob}1~2'g4
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reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos, que seu ato punível venha a
acarretar ao CONTRATANTE;

14.8. Enquanto a CONTRATADA não cumprir as condições contratuais estabelecidas,
o CONTRATANTE reterá o seu pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA. QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

15.1. A publicação resumida do presente contrato será na Imprensa Oficial,
providenciada p~lo CONTRATANTE,nos termos do parágrafo único do art. 61, da. Lei
nO8666/93, com alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA. SEXTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA

16.1. O presente Contrato vincula-se aos termos:

16.1.1 do edital do Pregão Presendal nO 060/2018 e seus Anexos, constante do
processo nO060/2018;

16.1.2. da proposta vencedora da CONTRATADA, os quais se constituem em parte
integrante deste instrumento! independentemente de transcrição.

cLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1. Fica eleito o Foro da comarca de Carlnhanha/BA para dirimir questões oriundas
deste Contrato, não resolvidas na esfera administrativa, com expressa renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e concordes, foi o presente Co r o, lavrado m 02
(duas) vias de igual teor, assinado pelas partes e testemunhas

E C MERCIO DE MOVEIS l TDA ME
R SI A PINHEIRO JUNIOR - SÓCIO

CONTRATADA

• Vin'~,~:;_;'-j,-j,:~;ao Ft:€::.:::· i<:llr~, N:,;;1},/'-.l.f.:,-:,J eh''>H\it"i:i."::.í.pic-, :1(,,; 1!,;:',; ,~~F-\.T
/2018 àzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA31/1212J18
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ESTADO DA DAHIAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E..m..U: pmiuiugp@hotmail.com CNPJ:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA16.416.158/0001-87

PROC. ADM 06012018 - P PRESENCIAL 014J201{}
CTR11212016

ANEXO I

QUANTITATIVOS E VALORES

MÓVEIS- LOTE01
Item Descrição Marca Quant Unido Valor Unit Valor Total

Sigmetal 28zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUN
R$

37,50 R$ 1.050,00

Sigmetal 5 UN
R$
153,60 R$ 76800

ColCIl'l1aq 11 UN RS
420,00 R$ 4.620,00

Sigmetal 74 UN RS
37,00 R$ 2.7~,OO

Sigmetal 14 UN
R$
116,00 R$ 1.624,00

Valor Total do Lote. RS
10.800.00

Cadeira paré;l .escritól'io fixa secretária
azq!lpreto

2

Mesa para computador Potitorno Malta
com 4 Gavetas 4 gavetas com cOfTediças
metálicas - Estrutura em MOP 15mm -
Acabamento em FF Altllra (cm)
75,5"largura (cm) 120

3 Armário de aço com 4 gavetas

4 Cadeira Secretária Fixa C-3i PVC Sem
Braço Com Tecido.

5 C~d~ra cIlgitadQr, com braços tegulâ\teis
Igiratoria

DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS

Item Descrição Marca
MÓVEIS - LOTE03

Quant

11

~Estante blbfi!)tecária dupla fa® com
base em aço mais '12 prateleiras
reguláveis, pintura eletrostática a pó ou
pinflJra em esmalte sintético. Medidas: ait Sígmetal
2300mm x lerg 1020mm x lJ'of 555mm.
Capacidade: eo ~prateleiraD.

11

Valor Unit Valor TotalUnido

UN

RS
520,00

UN
RS
120,65

UN

R$

151,00

R$ 5.720,00

12 Estante multiu$() de aço pata biblioteca AI1moveis
com 7 prateleiras 12

13

"Estrutura tubular 0 20,7 mm (CH 14).
CJA-01: Encosto 33 cm x 16 cm Assento
34 cm x 26 cm Altura até o assento 26
cm Observações: Conjunto indicado para Cequipel
aeclles e maternal Recomendado pata
aianças 1.19m a 1,42m .amarela"

23

350

7

R$

151,00 R$ 52.850.00

UN

RS 1.447,80

R$ 3.473,00

UN
R$

215,60 R$ 1.509,20

14

"EstrUtura tubular 0 20,1 mm (CH 14).
Dimensões aproximadas: CJA-06:
Encosto 396 x 198 Assento 400 x 430
Altura até o assento 460 mm; Cequípel
Observações: Conjunto indicado para
o ensino fundamentai/médio.
Recomendado alunos de 1.59 a 1.88 m
de altura. Azul"

15 Longarina de 03 lugares pvc Sigmetal
Ipolipropileno

SESSENTA E CINCO MIL REAIS

Valor Total do L()te RS 65;000,00
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MÓVEIS- LOTE04

17

Item Descrjç~o Ma'ca
I-------+-:-:-~-:-----:-::-:~=---:-'--,=-.-- -.--'- ..+-__:..-----f------+=-------+-:...:;.:..;,---:.:;::.-j

16 Mesa de canto 1,50x1,70 altura 75cm S' t I
I com 2 gavetas Igme a

Mesa de escritório para ditetoria e
secretaria Slgmetal

I!:~ta~;~ni:, R::1êV;~~:mi:

melamlnieo 15 mm com perfil em T, pés
metálícos e ponteiras internas. Tampo:
MOP, revestidO de melamlnico (15mm) Slgmetal 3
com perfil "T". Pé metáfico (tubo 5Ox3O
#20 e tubo 20x30 #20); Medidas: Altura:
0,74 Ia'glJl'a: 1,00 profundidade: 1,00
(m); Altura: 0,74 !argUta: 1,20

I profundidage: 1,20 (mt

18

Mesa de Professor Ma'C9 Material da
mesa de e$CÔtórjoMOP Altura da mesa
de escritório 0.75 cm, Comprimento da sigmetal
mesa de escritório 1.5 m Largura da
mesa de escritório 0.6 cm.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN

R$
217,35 RS 652,05

19

-Mesa para computador PoHtemo Malta
com 4 Gavetas 4 gavetas com corrediças
metálicas ~ Estrutura em MOP 15mm -
Acallamento em FF Altut!) (cm) 75,5 Sígmetal
Lllrg!.!fa (cm) 120 Profundidade {cm)
46,5'.

21

-Mesa RMoo Tampo Retangulllr 12
Lugares; mlildida: Larg. 3,00 m x Prof.
1,10 m X Alt. 0.74 cm, com tampo Sigmetal 2
Bipartido:. MO? 25, mm revestimento
melamínico."

UN

R$
36685 R$ 733,70

20

Valor Total do Lote R$ 9.200,00
NOVE E DUZENTOS REAIS

Valor Total: R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)

I IU~ de.j1J o ~~lB.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~j_-, / ...

'ligAncia 20!c7/2D18 i 31/12'2012
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IUIÚ

DIARIO OFICIAL DO MUNICÍPIOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CONTRATOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IUIU/BA - EXTRATO CONTRATO N°zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA112/2018.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEm

cumprimento às disposições do Parágrafo Único, do art. 61, da Lei 8.666/93, torna-se público a

síntese do Contrato Adm. Contratação de empresa especializada em para Fornecimento de

Móveis de Escritório e Equipamentos, com dezessete cláusulas, celebrado com a seguinte

SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob N°

26.576.226/0001-29, Valor Global R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). Objeto:

contratação de Pessoa Jurídica para Fornecimento de MÓVEIS DE ESCRITÓRIOS E

EQUIPAMENTOS, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de

IUIU/BA. Data Contrato: 20/07/2018 - Vigência: 20/07/2018 a 31/12/2018 - Dotações

Orçamentárias: 01.04.1036/44.90.52; 01.04.2095/44.90.52. Origem do Contrato: Processo

Adm. 060/2018 - Pregão Presencial 014/2018. Assinaturas: pela Contratada: Almir Silva

Pinheiro Junior - Sócio; pela Contratante Reinaldo Barbosa de Góes, Prefeito Municipal.


