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ICONTRATOADMINISTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE "PINTAINHOS" N° 004/2019
PROCESSOADMINISTRATIVON° 004/2019 DISPENSADEUCll'AçAO N° 003/2019

•

Contrato celebrado entre o Municiplo de
IUIU/BA, através da Prefeitura Municipal,
localizada na Praça Abílio Pereira, n° 232,
Centro, IUIU/SA, CNPJ/MF nO 16.416.158-
0001/87, neste ato representado pelo Sr.
Reinaldo Barbosa de G6es prefeito municipal,
doravante denominadode CONTRATANTE, e a
empresaTERRA AGROPECUA~ LTOA • ME
- inscrita no CNPl 07.074.455/0001-09,
doravante denominado apenas CONTRATADA,
paraAquisiçãode "Pintainhos".

o MUNIdPIO DE IUIU/BA, pessoajurídica de direito público interno, inscrito no CNPJsob o n°
16.416.158/0001-87, com sede na Praça AbOioPereira; 232 - centro, vinculado a Prefeitura
Municipalde IUIU/SA, aqui representadopeloPrefeitoMunicipal,Sr. REINALDOBARBOSADEGÓES,
Brasileiro, casado, servidor público, portador da cédula de identidade n° 04923403-07 SSP/BA,
inscrito no CPFsob o nO 608.929.435·72, residente e domicifiadona cidade de lUlU/SA, a seguir
denominada simplesmenteCONTRATANTE e a empresaCONTRATANTE, e a empresaTERRA
AGROPECUARIA LTDA - ME, inscrita no CNPl sob N° 07.074.455/0001-091 com sedena Rua
DomAlberto GuimarãesResende,111, Centro, caetité/BA, CEP46.400-000, representadapela Sra.
LucieneOliveiraRochaGumes,inscrito no CPF892.180.195-20 e RG07.762.656-79 SSP/BA,abaixo
assinado, a seguir denominada simplesmenteCONTRATADA, firmam o presente contrato, na
forma e condiçõesque seseguem:

cLÁUSULAPRlMflRA - Do Obiet,o

1.1 - Constitui objeto deste contrato à Contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE
PINTAINHOS DA RAÇAHISEX BROW destinadosao projeto de avicultura da comunidâde"casa
Armada Ir'no municípiode ruiu/BA, comoapoio inicia! para produçãode ovos e abate de frangos.
Conforme detalhamento abaixo:

Item I Produto Quant. i PreçoUnit. Preço Total
1 IPintainhos - RaçaHísex Brow 1.500 I R$ 4,30 R$ 6.450,00

VALORTOTAL R$ 6.450,00

SEISMIL QUATROCENTOSECINQUENTAREAIS I
cLÁUSULA SEGUNDA ..DA EXECUÇÃO

A Execuçãodo presente Contrato será em conformidade com todas as condições requisitadas
Inicialmente,conforme descrito na Oáusula Primeira - Objeto. A inexecuçãoparcialou total
e os casosomissosdeste contrato, oriundosdo ProcessoAdministrativode "citaçãonO 004/2019
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- Dispensa de Licítação nO 003/2019, 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,
04/011201' e findando em Il4/Q3/2019, não podendo ser prorrogado uma vez que se trata de
entrega de animais de forma imediata.

cLÁUSULA QUARTA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 O valor total do presente acordo é de R$ 6.450,00 (seis mil quatrocentos e cinquenta
• reais), onde o pagamento efetivar-se-á em conformidade com a emissão da Nota Fiscal e

após a entrega dos animais, pago exclusivamente ia contratada. A entrega dos animais
será atestados pelo Setor responsável através de seu representante. A munidpalidade terá um
prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da expedição da nota fiscal, de acordo com as
espeoftcações 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 OOS R.ECURSOS

5.1 As despesas decorrentes da execução deste contratai correrão à conta de recursos constantes
de dotações consignadas no Orçamento Municipal vigente, ou seja Exerdcío 2019:

OQTACÃQ VIGENTE EM ~019;

SECRETARIA DE. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE· SEAMA
01.10.2.087/:3.3.90.32.00 - Gestão das Açôes de Incentivo à Produção Familiar e
Apoio as Associações.

CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES

6.1-DA CONTRATADA:

6.1.1~ A CONTRATADA entregará os animais conforme a cláusula primeira obedecendo a cada
subítem:

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, peros
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encargos trabalhistas, prevtdendános, 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 animais, os quais deverão estar saudáveis de forma a atender ao que se
destinam, inclusive manter garantia de que os animais objeto deste contrato esteja
totalmente livre de doenças, ficando a loja responsável por efetuar a troca do animal
que seja portador alguma doença na. data da sua entrega, ou estando infectado a
doença venha a se manifestar no período de 08 (oito) dias da data de entrega dos
animais;

6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a comunicar à Contratante qualquer anormalidade
que interfira na entrega dos animais, 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 estabeleddo na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;

6.2.2. Dar dência a CONTRATADA relativo a constatação de animais que tenha sido
entregue infedac:lopor quaisquer moléstia durante o período de prantia 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
Contratoi

6.2A. Prestar verbalmente ou por escrito a CONTRATADA informações que visem
esclarecer as instruções de manuseio dos animais na sua entrega.

6.2.5. A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretana Municipal de
agricultura e Meio Ambiente, e pelo servidor designado, Dilson Pereira Montalvão Júnior
para acompanhar e fiscalízar a execução deste instrumento.

6.2.6. Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial da entrega dos animais, caso não
sejam atendidas conforme o objeto deste instrumento firmado abaixo, sem prejuízo de outras
sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
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cLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DOS ANIMAIS

7.1 O atesto de recebimento dos animais peJa 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 rescíndír, unilateralmente este Contrato, independente de
interpelação judidal ou extrajudidal, 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, especãcações ou
prazos;

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

8.1.3 - O atraso injustificado para entrega dos animais;

8.1.4 ~ A subcontratação total ou pardal 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 desatendimento 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 N°. 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 resdsão 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 dp CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
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a) Pagamentos devidos despesas em função de deslocamentos, e outros;

8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

cLÁUSULA NONA - 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 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, 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

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 presente
(duas) vias de igual teor e único efeito, na presença das M.............jnna~!tt:llllxo.

~ gt illM a {!H!PA Q, ~
TERRA AGROPECUARIA LTDA - ME - ~atada

Luciene Oliveira Rocha Gumes - Sóda Adm.

TESTEMUNHAS:

crF ')J!;/;~'..!lS v i r.cc I sdo ec t-rc teit.c ra !"L~!:c.p8:.: o.e TTIL' '''':NI>,] f.4~:_E.~.1;Ia/cCC_-.-d
P<iC - "'/.L;t:.,-:,.;ia 1)4/<'1 9 à ('4 :03.'?~·19
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ANOVII IN!!786

Prefeitura Municipal de IUIU/BA - Ratificação de Dispensa de Licitação. Em
cumprimento às disposições do art. 26, da Lei 8.666/93, RATIFICO a Dispensa de Licitação
003/2019, formalizado através do Processo 004/2019 pela Comissão Permanente de
Licitações, com base no inciso II, art. 24 da lei 8.666/93. Objeto: Contratação de empresa
para AQUISIÇÃO DE PINTAINHOS DA RAÇAHISEX BROWdestinados ao projeto de avicultura
da comunidade "Casa Armada II" no município de Iuiu/BA, como apoio inicial para produção
de ovos e abate de frangos; através da PessoaJurídica: TERRAAGROPECUARIALTDA -
ME, inscrita no CNPJ sob N° 07.074.455/0001-09, com sede na Rua Dom Alberto
Guimarães Resende, 111, Centro, Caetité/BA, CEP 46.400-000, pelo valor global de R$
6.450,00 (seis mil quatrocentos e cinquenta reais). IUIU(BA), 04 de janeiro de 2019. Reinaldo
Barbosa de Góes - Prefeito Municipal.
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PREFEITURAMUNICIPAL DE IUIU/BA - EXTRATO CONTRATO N° 004/2019. Em
cumprimentoàs disposiçõesdo ParágrafoÚnico,do art. 61, da Lei 8.666/93, torna-se públicoa
síntese do Contrato Adm. para Aquisiçãode Pintainhos,com dez cláusulas,celebrado com a
seguinte Pessoa lurídica: TERRAAGROPECUARIALTDA - ME, inscrita no CNPl sob N°
07.074.455/0001-09, no valor global de R$ 6.450,00 (seis mil quatrocentos e cinquenta
reais). Objeto: Contrataçãode empresa para AQUISIÇÃODE PINTAINHOSDA RAÇAHISEX
BROWdestinadosao projeto de avicultura da comunidade"CasaArmada II" no município de
Iuiu/BA, como apoio inicial para produção de ovos e abate de frangos. Data Contrato:
04/01/2019 Vigência: 04/01/2019 a 04/03/2019 Dotação Orçamentária:
01.10.2.087/3.3.90.30. Origem do Contrato: Processo Adm. 004/2019 - Dispensa de
Licitação 003/2019, art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93. Assinaturas:pelo Contratado: Luciene
OliveiraRochaGumes;pelaContratanteReinaldoBarbosade Góes,PrefeitoMunicipal.
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