
PREFEITURA MUNICIPAL DE lUlU
ESTADO DA BARIA IUI~~~~-E-maU:pmiuiugp@hotrnail.com CNPJ: 16.416.15810001-87

PROC ADM 010/2018·· DISP.LlCITACÂO 009/2018
CTR 00812018

CeNTRATOAIMIIIS'ÍIITIVIIÊ lOCAOÃQDE ·IM'IES-SO-..-··.-.U-t-II-'.--I-.o 001/2018 I
PROCESSO ADMINISTRATIVON° 0.010/2018 « DISPENSA DE LlClTAQ.O N°009/?018 I

CONTRATO VINCULADO A P.REFEITURA
HUNIOPAL DE lUlU CNP1:
16.41,6.15810001"17; neste ato
representada pelo Prefeito Municipal,
denominado simplesmente de Contratante,
e de outro lado a empresa DENIVALDO
CARDOSO SILVA ME CNPl
08.385.589/0001-03.
Celebram o ~ para Serviços de Locação
de . Impressoras Multifuncionais no PROC.
.ADM 010/2018 - DISP.Ue. 009/2018.

O MUNICÍPIO DE IUIU/BA, neste ato representado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE
lUlU, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJsob o nO 16.416.158/0001-
87, com sede na Praça Abílio Pereira, 232, aqui representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
REINALDO BARBOSADE GÓES, Brasileiro, casado, servidor público, portador da cédula de
identidade 04923403-07 SSP/BA, inscrito no CPFjMF 608.929.435-72, residente e domiciliado
na cidade de rUIU/SA, a seguir denQJ:Tlinê:lda$implesmente CONTRATANTE, e a empresa
DENIVALDO CARDOSO SILVA -ME, inscrita rn:>·CNPJsob N° 08.385.5.89/0001-03, com
sede na Rua Rui Barbosa, 84 - centro - Janúba/MG, representada pelo Sr. Denivaldo Cardoso
Silva, inscrito no CPF039.555.536-12 RG MG-10.881.027 (SSP/MG)abaixo assinado, a seguir
denominada simplesmente CONTRATADA, firmam o presente contrato, na forma e condições
que se seguem:

cLÁUSULA PRIMEIRA - OB1ETO
O presente Contrato faz parte do ~acto pa.... Locação de 03 (três) Impressoras
Multifuncionais à Laser Monocromática, com capacidade para 30.000 páginas ciclo
mensal, sem franquia mínima de páginas EI, fornecimento de suprimentos, exceto o
papel, destinadas a:

., O1 Impressora Multifuncional Sansung modelo SCX5637-FR, frente e verso automático
e circulador de original, para atendimento da Centro Educacional Edivaldo Boa
Ventura, Secretaria de Educação;

., 01 Impressora Multifuncional Sansung modelo SO<5637-FR, frente e verso automático
e circulador de original, para atendimento das Atividades Administravas da Secretaria
de Educação;

;... 01 Impressora Multifuncional Sansung modelo 50< 5637-FR, frente e verso automático
e circulador de original, para atendimento das Atividades da Secretaria de
Administração, localizada no Paço ~111nicipal.

cLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO
A Execução do presente Contrato será em conformidade com todas as condições requisitadas
inicialmente, sem franquia mínima de páginas/mês por Impressora, independente
de sua utilização pelo valor de R$ O,CO(sete centavos) por cópia ou impressão. A
inexecução parcial ou total e 05 casos omissos deste contrato, oriundos do Processo
Administrativo de Licitação nO 010;2018 - Dispensa de Licitação nO009/2018, serão tratados
baseando-se na Lei 8.666/93 e suas alterações.
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cLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA
O presente instrumento terá vigência de 115 (cento e quinze) dias, tendo início em
05/01/2018 e findando em 30/04/2018, não.podendo ser prorrogado.

cLÁUSULA QUARTA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor total do presente acordo é R$ 7.600,00 (sete mil seiscentos reais), referente ao
total de páginas estimadas no período da lotação, onde o pagamento etetívar-se-á após o
atesto pela Secretaria Correspondente a da Locação. Conformada a efetividade dos serviços
prestados, 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 .Fiscalserá 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
As despesas decorrentes da aquisição dos materíaís e da execução dos serviços contratados,
correrão à conta de recursos constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal
vigente, ou seja Exercício 2018, e no ano seguinte a utilizará a dotação correspondente à
mesma.

DOTACÁO VIGENTE EM 2018:.

!Oi.03.2084/3~i.-90-',..:_-39=.==_-_·~-_.__-=-_~~=~_.__-"._.-_-_-_._,._.. .,.~
1 01.04.2013/3.3.~0::.;:_.3::...:9:.___ ._... .. ~_ _j

•
cLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES. DAS PARTES CONTRATANTES

6.1-DA CONTRATADA:

6.1.1- A CONTRATADAprestará os serviços conforme a cláusula primeira obedecendo a cada
subitem;
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, 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 reclamações sobre 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 prestação dos serviços, inclUSiveindicado os problemas ocorridos;

6.1.7 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
no Artigo 77 da Lei 8.666/93;

JO,:"/2C' B - ')1nc:"Jl~j" Fyoff' I'~ .11~: :,1L.
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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.
6.1.9 - A CONTRATADAfica obrigada a instalar as Impressoras, objeto do contrato nos locais
indicados pela Contratante podendo ser inclusive na Zona Rural.
6.1.10 - A CONTRATADAdeverá obedecer o "SLA" conforme a tabela seguinte:

a) Manutenção corretiva, nos dias ~eis ero ~t~04h (quatro horas) a partir do chamado;
b) Manutenção corretiva, finais de semana e feriados em até 24h (vinte e quatro horas) a

partir do chamado;
6.1.11 - A CONTRATADApoderá optar em deixar 01 (uma) Impressora de Reserva, nos
mesmos padrões das instaladas, a título de prolongar o "SLA" conforme a tabela seguinte:

a) Manutenção corretiva, nos dias úteis em até 48h (setenta e duas horas) após o
chamado;

b) Manutenção corretiva, finais de semana e feriados em até 96h (noventa e seis horas) a
partir do chamado.

6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na dáusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes
do presente Contrato, na integralidade dos seus termos:
6.2.2. Dar ciência à CONTRATADArelativo à má prestação dos serviços contratados e/ou
defeito no prazo máximo de 02 horas contados da ocorrência dos mesmos, sem prejudicar o
Tempo de Resposta.
6.2.3. Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando
ínexatas, ou que venham desacompanhadasdos documentos exigidos neste Contrato;
6.2.4. Prestar verbalmente ou por escrito à CONTRATADAInformações que visem esclarecer a
entrega do serviços prestado.
6.2.5. A fiscalização da prestação do serviço será por equipe designada pela CONTRATANTE.
6.2.6. Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam
atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de
outras sanções que possamse aplicar a CONTRATADA.

cLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBlMENTO DOS $~RVIÇOS
O recebimento do serviço pela CONTRATANTE,se dará de acordo com as matérias publicadas
no site e acostadas no ato da apresentação da nota fiscal.
cLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO 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 cláusulas contratuais, especificações
ou prazos; f\
8.1.2 - A lentidão do seu cumpriment(),. levando a CONTRATANTE a comprov~rr a\
impossibilidade da entrega dos serviços contratados, nos prazos e condições estipula . \ I \

I \

8.1.3 ~O atraso injustificado no início das manutenções corretivas ou preventivas; .i \

•
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8.1.4 - A paralisação da prestação dos serviços, sem justa causa e prévia comuntcação à
CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADAcom outrem, a cessão ou transferência, total ou pardal, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem 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;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTEmanter o contrato, com a
CONTRATADA,assumindo ou não o controle ct~ atívidades que jUlgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA1

que prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, .acarretará para a
CONTRATADA,as conseqüências contidas no artigo 80 da l.ei N° 8666/93 de 21{06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
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 8.1.10, 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 rescisão 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 da CONTRATADA,será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Pagamentos devidos pela execuçãodo contrato até a data da rescisão;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
cLÁUSULA NONA - CONDIçÕeS GERAIS
9.1 - A CONTRATANTEreserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dQSserviços ou da Administração,. respeitados
os limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 - Integram o presente Contrato, indePendentemente de transcrição, todos documentos
que instruíram a dispensa de licitação e a Proposta de Preçosda CONTRATADA;
9.3- Não será permitidos a CONTRATADA,sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub
rogar este Contrato;

~"~:~_~~~~~~~~~~~~o_::~:í_:~_8~~~:~_~:~_~~:í~ím~ralgum:::::_e: ~\
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CLAUSULA DÉCIMA- FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Caril1hanhado Estado da
Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado q seja.

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, e O (duas) vias d Igu I
teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

PREF
REINA BAR80S~DE GÓES

1.1 o'. . · J}.oCONTRATANTE
.~~'hh~~

DENIVALDd'êAfiõõio SILVA - ME
Denivaldo ta o Silva - Proprietário

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

2- __

rçrOtlE _1~'taçõ0~ Contr3t(:1
C':-R ú:J8/;::JIH - 1I:.rL':T aoo "" P:útt:·:"_tu'~i". "';U('.::lp.~~lric :-l):ulsA ;·:tJfj :f:,<41.6.·1~·:;/í:(J':_-~J
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DIARIa OFICIAL DO MUNlCfPI

LICITAÇÕES

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 009/2018, formalizado através do Processo 010/2018 pela Comissão Permanente de
Licitações, com base no inciso II, art. 24 da lei 8.666/93. Objeto: Contratação de empresa para Locação
de Equipamento Reprográfico ao Município de IUIU/BA, solicitados pela SEDUC E SEFAP; através da
Pessoa Jurídica: DENIVALDO CARDOSO SILVA- ME - CNPJ 08.385.589/0001-03, Residente na Rua
Rui Barbosa, 84, Centro, CEP 39.440-000, Janaúba/MG, pelo valor global de R$ 7.600,00 (sete mil e
seiscentos reais). IUIU(BA), 05 de janeiro de 2018. Reinaldo Barbosa de Góes - Prefeito Municipal.

assinaoo
assinaturas

;::;~·o(.~:essan)enti)e C:>.::rtificação de Documentos
e utilize ,) C«3 qo ,,()~>'f-F,~,J!"
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CONTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU/BA . EXTRATO CONTRATO N° 008/2018. Em
cumprimento às disposições do Parágrafo Único, do art. 61, da lei 8.666/93, torna-se público a síntese do
Contrato Adm. de locação de Equipamento Reprográfico, com dez cláusulas, celebrado com a seguinte
Pessoa Física: DENIVALDO CARDOSO SILVA- ME - CNPJ 08.385.589/0001-03, no valor global de R$
7.600,00 (sete mil e seiscentos reais). Objeto: Contratação de empresa para locação de Equipamento
Reprográfico ao Município de IUIU/BA. Data Contrato: 05/01/2018 - Vigência: 05/01/2018 a 30/04/2018 -
Dotação Orçamentária: 01.03.2084/3.3.90.39; 01.04.2013/3.3.90.39. Origem do Contrato: Processo Adm.
010/2018 - Dispensa de Licitação 009/2018, art. 24, Inciso II da lei 8.666/93. Assinaturas: pelo

_ Contratado: Denivaldo Cardoso Silva; pela Contratante Reinaldo Barbosa de Góes, Prefeito Municipal.
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