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CONTRATO VINCULADO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE IUIU CNPJ:
16.416.158/0001-87; neste ato
representado pelo Prefeito Municipal,
denominado simplesmente de Contratante,
e de outro lado a pessoal jurídica IVO
SALES RIOS 38532522512 - CNPl
14.218.845/0001-62.
Celebram o ~ Para LOCAÇÃO DE
"MINI TRIO durante a Tradicional
Festa do São Pedro de IUIU em 2017.
PHOC. ADM 110/2017 - ·DISP. UC.
056/2017.
. ,

O MUNICíPIO DE IUIU/BA, neste ato representado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE
IUIU, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNP] sob o nO 16.416.158/0001-
87, com sede na Praça Abflio Pereira, 232, aqui representado pelo Prefeito MuniCipal, Sr.
REINALDOBARBOSADE GÓES, Brasileiro, casado, servidor públlco, portador da cédula de
identidade 04923403-07 SSP/BA,inscrito no CPF/MF608.929.435-72, residente e domiciliado
na cidade de Iuru/BAI a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE, e a pessoa
jurídica IVO SALES RIOS 385325225721 inscrito no CNPJ sob N<' 14.218.845/0001-621

localiza na Rua Oriente, 681, PapagaiO,Feira de Santana/BAI CEP44.061-520, representada
pelo Sr. Ivo Sales Rios, portador do RG 821875337 SSP/BA, inscrito no CPF/MF nO
385.325.225-72, residente e domiciliado na Cidade de Guanambi-BA, a seguir denominada
simplesmente CONTRATADA, firmam o presente contrato, na forma e condições que se
seguem: .

• CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente Contrato faz parte do Pacto para LOCAÇÃO DE MINI TRIO durante a
Tradicional Festa do Sã.oPedro de IUIU em 2017 no dia 02/07/2017 (na Passarela
da Amizade), com a seguinte especificação abaixo: '

~ É de responsabilidade da empresa IVO SALES RIOS 38532522572, equipe
responsável pela operação do equipamento e o transporte até a cidade de IUIU/Ba
sem nenhum custo adicional ao valor contratado pela locação. Inclui-se também todas
as despesasde hospedageme alimentação de técnicos, operadores e ajudantes.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO'

A Execuçãodo presente Contrato será em conformidade com todas as condições requisitadas
inicialmente, conforme descrito na Cláusula Primeira - Objeto, sendo de total
responsabilidade da contratada todos os custo de transporte de equipamentos, palco,
combustíveis a serem utilizados e etc. A inexecução parcial ou total e os casos omissos deste
contrato, oriundos do Processo Administrativo de Licitação nO 110/2017 - Dispensa de
Licitação nO056/2017, serão tratados baseando-sena Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA .

•
o presente instrumento terá vigência de 30 (trinta) dias, tendo início em 3Q/06/2017 e
findando em 30/07/2017, não podendo ser prorrogado.

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO,CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

o valor total do presente acordo é de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), onde o
pagamento efetivar-se-á de forma única.,exclusivamente em conta bancária do contratado,
após a prestação dos serviços que será atestado pela Secretaria de Cultura. Confirmada a
efetividade dos serviços prestados, a municipalidade terá um prazo de até 05 (cinco) dias
úteis, contados a partir da expedição da nota flsce], 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 Fiscal será suspensa
até que o contratado tome as providêndas necessáriasà sua correção. Nesta hipótese, será
considerada, para efeito de pagamento, a data da reapresentação da Nota Fiscal após 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 Exercído
2017.

DOTACÃO VIGENTE EM 2017:

UNIDADE: 01.04- Secretaria de Educação Esp. Cultura e Lazer - SEEC
PROl. ATIVIDADE: 2302 - GESTÃO DAs AÇÕESCULTURAIS EDESPORTIVAS
ELEMENTODEDESPESA:3.3.9.0.39.00 OUTROSSERVIÇOSTERCEIROS- PESSOAJURÍDICA
FONTEDE RECURSO:00 - RECURSOSORDINÁRIOS

CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS EOBRI~AÇÕES DA CONTRATADA

6.1 - A CONTRATADAprestará os serviços conforme a cláusula primeira obedecendo a cada
subitem;

6.2 - A CONTRATADAserá legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
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encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles não
se vinculando a CONTRATANTEa qualquer título, nem mesmoao de solidariêdade;

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

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

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

• 6.7 - O CONTRATADOobriga-se a manter, durante toda execução do contratai em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na fase inicial do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA .. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

7.1 - Pagar conforme estabelecido na CláusulaQuarta, as obrigações financeiras decorrentes
do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;

7.2. Dar ciência ao CONTRATADOrelativo à não realizaçãodo EVENTOIno prazo mínimo de
12 horas antes do horário previsto para montagem dos equipamentos.

7.3. Verificar e aceitar as faturas emítídas pelo CONTRATADO,recusando-asquando inexatas,
ou que venham desacompanhadasdos documentos exigidos neste Contrato;

7.4. Prestar verbalmente ou por escrito ao CONTRATADOinformações que visem esclarecer a
forma dos serviços a serem prestados. '

7.5. A fiscalizaçãoda prestaçãodo serviço será por equipe designada pela CONTRATANTE•• 7.6. Poderá a fiscalizaçãoordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam
atendidas, dentro de 12 (doze) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras
sançõesque possamse aplicar ao CONTRATADO. .

CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

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

CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO E DARESCISÃO

9.1 - A CONTRATANTEpoderá rescíndír, unilateralmente, este Contratai independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte do CONTRATADO:

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

--- ----- -- -_ _. ------ ------ ---- ------------- _. -".~~ -_. --- ------ -----
Diretoria de Licitações e. Contratos
CTn 0205/2017 Vinculado a l'refeHura Huni.cipal de llJIli/s" CNPa1('416,158/000'""'8"1, ~ I ,
P~ct;o ,.. Viqênc.i.<1 30/06/2017 à 30/07/2017 V

' . . 3

._----------------------- -- -, - -- -----



·.
PREFEITURA MUNICIPAL DE rUIU

ESTADO DA BAHIA IUI~.~
..........:::.:;;.;..-

E-mall: pmiuiugp@hotmail.com CNPJ: 16.416.15B/0001-87

PROC, AQM11º!.lQ17 - DISP,UÇIIt\.ÇÁO05612011
CTR 020512017

9.1.2 - A lentidão do seu cumprimentai levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da realização dos serviços contratados, nos prazos e condições estipulados;

9.1.3 - O atraso injustificado para chegada do Mini Trio COMPROMENTENDOO INÍCIOS DAS
ATIVIDADES DECOMEMORAÇÃO;
9.1.4 - A paralisação da prestação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;

9.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação do
CONTRATADOcom outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;

9.1.6 - O desatendimento pelo CONTRATADOdas determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE,bem como dos seus superiores;

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

9.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:

9.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.7, ou outros co.ntidosna Lei ~o. 8666/93 de 21/06/93;

9.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES,desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;

9.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de auto.rização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;

9.2.2.2 - Quando. a rescisão.ocorrer, sem culpa do CONTRATADO,será ressarcido a este o.s
prejuízos regularmente Comprovadosque houver sofrído, tendo. dírelto a: .

a) Pagamento.sdevidos despesasem função.de deslocamentos, e outros:

9.2.3 - Judicial, nos termos da legislação.em vigor.

CLAUSULA DÉCIMA· CONDIÇÕES GERAIS

10.1 - A CONTRATANTEreserva-se o direito. de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando. necessário.por conveníênda dos serviços ou da Administração, respeitados
os limites legais e os direito.sassegurado.sa CONTRATADA;

10.2 - Integram o. presente Contrato, independentemente de transcrição, todos do.cumento.s
que instruíram a dispensa de licitação.e a Proposta de Preçosdo.CONTRATADA;

10.3- Não.será permitidos ao.CONTRATADA,sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub
rogar este Contrato;
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10.4 - Este contrato é regido pela Lei nO, 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos
omissos.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO

As partes' signatárias deste Contrato elegem o FOI'Q da Comarca de Carínhanha do Estado da
Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Epor estarem
justas e contratadas, assinam o presente Contratai em 02 (duas) Vias de igual teor e único
efeito, na presençadas testemunhas abaixo.

-_.__._-_.._--_.__.._.._--_.------=~~~===~
PREFElT MUNI IPAL DE IUIU
REINALDO' BARB

~ 4vo1:;;-RIOS 38532522572
Ivo Sales Rios" Proprietário

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

---------------------------------------------------------------
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