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CONTRATO VINCULADO AO FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DO MU,NICÍPIO DE IUIU ~ CNPJ
14.081.20S/0001-SJL neste ato
representado pelo Prefeito Municipal e a
Secretária Municipal de Saúde, denominado
simplesmente de Contratante, e de outro
lado a pessoal jurídica BATISTA &.
MARCHESI EDITORA E
DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTOA -
EPP- CNPJ14.891.601/0001~46.
Celebram o Pacto Para fornecimento de
Brinquedos Pedagógicos. PROC. ADM
092/2017 - DISP.Uc. 048/2017.

O MUNICÍPIO DE IUIU/BA, neste ato representado pelo FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE IUIU, pessoa jurídica de direito público
internai inscrito no CNP] sob o n° 14.081.205/0001-53,com sede na PraçaAbílio Pereira, 232,
aqui representado pelo Prefeito Municipal, Sr. REINALDO BARBOSADE GÓES, Brasileiro,
casado, servidor público, portador da cédula de identidade 04923403-07SSP/BA, inscrito no
CPF/MF 608.929.435-72,residente e domiciliado na cidade de IUIU/BA, e pela Secretária de
Saúde, a Sra. Osana Malheiros Vilas Boas, portadora do RG 02.077.730-25 (SSP/BA), e
CPF/MF sob o nO 247.667.985-20,residente e domiciliado na cidade de IUIU/BAI a seguir
denominada simplesmente CONTRATANTE,e a pessoa jurídica BATISTA &. MARCHESI
EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS lTDA - EPP, inscrito no CNPJ sob N0
14.891.601/0001-46, localiza na Rua PaesLeme, 188,Santana, Araçatuba/SP, CEP16.050-
525, representada pelo Sr. Marli Batista da Silva, portador do RG 8.478.949-9SSP/SP,
inscrita no CPF/MF nO 117.456.708-23,residente e domiciliado na cidade de Campínas/SP, a
seguir denominado simplesmente CONTRATADA,firmam o presente contrato, na forma e
condições que se seguem:

CLÁUSULAPRIMEIRA - OBJETO

O presente Contrato serve a Aquisição de BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para a
Brtnquedoteca, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social e Combate a Pobreza, conforme detalhamento dos itens no ANEXO I _
Planilha de Quantitativos e Valores que integrará este instrumento.

CLÁUSULASEGUNDA- DA EXECUÇÃO
A Execução do presente Contrato será em conformidade com todas as condições requisitadas
inicialmente, conforme descrito na Cláusula Primeira - Objeto. A inexecução parcial ou
tota! e os casos omissos deste contrato, oriundos do ProcessoAdministrativo de Licitação nO
092/2017- Dispensa de Licitação nO048/2017,serão tratados baseando-se na Lei 8.666/93e
suas alterações.

cLÁUSULATERCEIRA- VIGÊNCIA

3.1 O presente instrumento terá vigência a partir da sua data de assinatura, ou seja,
06/06/2017 e findando em 04/09/2Q17, não podendo ser prorrogado uma vez que se
trata de entrega de produtos de forma imediata.
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CLÁUSULA QUARTA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1O valor total do presente acordo é de R$ 1.886,00 (sete mil oitocentos e oitenta e
seis reais), onde o pagamento efetivar-se-á em conformidade com a emissãoda Nota
Fiscal e após a entrega dos produtos, pago exclusivamente a contratada. Os
produtos serão atestados pelo Setor responsável através de seu representante. A
municipalidade terá um prazo de até 05 (cinco) 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 Fiscal será suspensa
até que o contratado 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

5.1 As despesas decorrentes da execução deste contrato, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal vigente, ou seja Exercício 2017:

DOTAÇÃO VIGENTE EM 2017:

01.11.2041/33.90.30.00 - Fonte 28 e 29.

cLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DO CONTRATADO:

6.1.1- A CONTRATADAentregará os equipamentos 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;

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

6.1.4 - A CONTRATADAobriga-se a atender com presteza as reclamações sobre a qualidade
dos equipamentos, os quais deverão está íntegros de forma a atender ao que se destinam,
inclusive manter garantia dos equipamentos objeto deste contrato pela loja no período de
03(três) meses, e garantias suplementares em conformidade com normas do fabricante;

6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a comunicar à Contratante qualquer anormalidade que
interfira na entrega dos equipamentos, 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.

-------~-------------------------------~---------
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6.2 - DA CONTRATANTE:

6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes
do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;

6.2.2. Dar ciência a CONTRATADArelativo as falhas no equipamento durante o período de
garantia 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 Contrato;

6.2.4. Prestar verbalmente ou por escrito ao CONTRATADOinformações que visem esclarecer
as configurações dos equipamentos entregues, bem como seus manuais.

6.2.5. A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social e Combate a Pobreza, pelo servidor designado, DUson
Pereira Montalvão Júnior para acompanhar e fiscalizar a execução deste instrumento.

6.2.6. Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial a entrega dos equipamentos,
caso não sejam atendidas conforme o objeto deste instrumento firmado abaixo, sem prejuízo
de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.

a

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS

7.1 O recebimento dos equipamentos pela 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 rescindir, unilateralmente este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, 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, especificações
ou prazos;

8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade dos equipamentos contratados, nos prazos e condições estipulados;

8.1.3 - O atraso injustificado para entrega dos equipamentos;

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,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;

8.1.5 - O desatendimento pela CONTRATADAdas determinações regulares da Fiscalizaçãoda
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;

----------------------------------------------
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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 despesas em função de deslocamentos, e outros;

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 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 Preçosda 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 Contrato, em
02 (duas) vias de igual teor e único efeito, na presença das testemunhas ab ixo.

PREFEITURA
REINAl

BATISTA &. MARCHESI EDIT. E DISTR.I)E LIVROS lTDA - EPP
Marli Batista da Si va - Proprietária

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

S~tor de 1.icitaç0es e CCfltraros
Cf? 162/2017 Vinculado at Fundo Municipal de Assistência 50ci.a1 de lUIO CNPJ 11.081.205/0001-53
Pacto Vigência 06/06/2017 h QLi09/20J_7
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Al~EXO I - QUANTITATIVOS

Cavalinho de Balanço - altAgct11 - larg.zôcm -
1 R$ 235,00 H$ 2:35,002 comp.Z?cm

Balanço Motoca - altA:3cm - larg.zôcm .
1 RS 254,00 R$ 254,003 78cm

1 R$ 318,00 R$ :n8.004

1 R$ 203,00 R$ 208,005

1 R$ 166.00 R$ 166,00

- tam. 1,OOxI,00m 10 mrn R$ 21G,OO

1 RS 267,00 R$ 267,00

1 R$

1 R$ 254,00 R$ 254,00

1 R$ 141,00 R$ 141,0011
12 19cm 1 O
13 - largo 19cm 1

Fantoche Feltro Família Branca' tam,29 x lScm
1 R$ 94,00 H$ 94,0014 cada

Fantoche Feltro Família Negra' tam.Zf x 18cm
1 R$ 94,00 R$ 94,0015 cada

Toca com Bolinhas' Contém 100 Bolinhas alt,
1 R$ 309,00 R$ 309,00OOmBase 90cm x 90cm

R$ a5,00 RS 35,00

1

H.$ :35,00 R$ 35,001

R$ 36,00

:36,00

Setor de Licitacó85 e Contratos
CT'R 162/2U"l? - v t ncu.re do nG Funclo t-tor-i cipa I
Pactc Vi.gência DE/06/Z0l.? à 04/09/2017
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- ex. mad.
pç - ex. mad,

Domino formas geométricas - MDF - 28 pç - ex.
i mad.

R$ ~36,00 HS a6,00
36,00 RS a6,00

1 R$ 312,00 R$ 312,00

4 R$ 66,00 R$ 264,00

R$ 31,00 R$ 31,00

R$ 32,00 R$ 32,00

R$ 32,00
R$ 167,'
R$ 167,
RS 91,0040

Valor Total: R$ 7.886,00 (sete mil oitocentos e oitenta e seis reais).

Reinãldo Bar

Batista & Marchesi Edit. e Distr. de Livros Ltda - EPP
Marli Batista da Silva - Proprietária

CONTRATADA

----~-------~--------------------------------------------------
Setor de Licitaç3~& e Contratas
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