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ORGÃOADERENTEA ATA DE REGISTRODE
PREÇOS - ARP 021/2017 PROMOVIDA
PELAPREFEITURA DE IUIU/BA:
CONTRATOVINCULADO A PREFErrUBA
MUNICIPAL DE lUlU CNPl:
16.416.158/0001=87; neste ato
representado pelo Prefeito Municipal,
denominado simplesmente de Contratante,
e de outro lado a empresa REGINALDO S.
MACHADO ME CNPJ
12.968.674/0001-63.
Celebram o 10 Pacto dos itens vencidos no
P.P. 053/2017 - R.P. 021/2017, conforme o
que se segue:

O MUNICfPIO DE IUIU/BA, neste ato representado pelo PREFEITURAMUNICIPAL DE
lUlU, pessoa jurídica de díreíto público interno, inscrito no CNPJsob o n° 16.416.158/0001-
87, com sede na Praça AbRio Pereiral 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 CPF/MF608.929.435-72, residente e domidliado
na cidade de IUIU/BA, a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE,e a empresa
REGINALDO S. MACHADO- MEl inscrita no CNPJ sob N° 12.968.674/0001-63, com
sede na Rua "C" (Lote Felicidade), OS, Jequiezlnho, Jequie/BA, CEP45.208-545, representada
pelo Sr. Reginaldo Santos Machado, inscrito no CPF 691.574.485-15, RG 443467781
(SSP/BA), abaixo assinado, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, firmam o
presente contrato, na forma e condições Quese seguem:

cLÁUSULA PRIMEIRA - OBlETO

O presente Contrato faz parte do Pacto para Prestação de Serviços de Locação de palco
e banheiros químicos, durante a Tradicional Festa do "'DIA DO EVANGÉLICO"que
acontecerá no dia: 12/05/2018, na Praça do Mercado no centro do municfpio de
IUIU1BA, com as seguintes especificações e programação:

» Locação de 01 PALCO10 x 8 METROSÁRABE: Em Q 30 10 Metros de frente x 08
Metros de profundidade, piso em madeira de compensado naval de 22 mm, altura
mínima de 1,5 metros em relação ao solo, pé direito do Piso ao Teto de 8,5 metros,
coberto, com fechamento nas laterais e fundos com material ortofônico e proteção
total contra chuva e carpetado na cor preta. Coberto com lona anti-chama, cujas
espedflcações técnicas, laudo e nome fabricante da lona deverão ser informados na
proposta. Guarda Corpo em material Metálico na altura mínima de 01 metro,
fechamento inferior frontal e nas laterais, escada de acessometálica com corrimão em
ambos os lados e aterramento conforme normas da A8NT; Sendo o grid ( 8 x 6 metros
) com 3 linhas de Q 50 mias 1 linhas/trave para painel de LEDde Q 30 no tamanho 08
x 6. 01 Camarim em formato quadrado ou retangular, em estrutura de octanorme,
medindo aproximadamente 4 x 4 metros (cada). Inclui montagem, transporte,
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alimentação e estadia se necessário de pessoal. Deverá estar montado na Praça
Etelvino Santana no Distrito de Pindorama, município de IUIU/SA, com início de
montagem a partir das 06hOOmindo dia 14/10, o qual deverá estar disponível ao
12hOOmindo dia 14/10 e autorizada a desmontagem a partir das 04hOOmindo dia
15/10/2017;
01 diária a R$ 2.000,00 = R$ 2.000,00 (dois mil reais).

;.;. locação de 06 (seis) SANITÁRIOQUÍMICO MÓVEL. Incluindo Manutenção e Limpeza
por diária, transportados e instalados até o município de IUIU/BA (Sede e Distrito).
Inclui, montagem, transporte, alimentação e estadia se necessário de pessoal. Deverá
estar disponível no local do evento a partir das 07hOOmin do dia 14/10/2017 e
autorizada a retirada a partir das 23h50min do dia 15/10/2017;
01 diária à R$ 810,00 = R$ 810,00 (oitocentos e dez reaiS).

Y É de responsabilidade da empresa REGINAlOO S. MACHADO - ME,>equipe
responsável pela montagem e desmontagem do Palco, bem como, operação de
equipamentos, o transporte do Som, até a ddade de IUIU/Ba sem nenhum custo
adidonal ao valor contratado pela locação. Induí-se também todas as despesas de
hospedagem e alimentação de técnicos, operadores e ajudantes.

cLÁUSULASEGUNDA-DAEXECUÇÃO
A Execução do 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 custos de transporte de equipamentos, combustíveis
a serem utilizados e etc. Obedecendo todas as condições pré-estabelecidas no Processo
Ucitatório nO 132/2017 - Pregão Presendal nO053/2017, cujas quantidades serão deduzidas
da Ata de Registro de Preços 021/2017, a cada pacto, conforme Planilha com o Registro das
quantidades e valores dos itens por fornecedor; sendo que casos omissos serão tratados
baseando-se na Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 10.520/2002 e Legislação Munidpal que
disciplina o Pregão Presenciale o Registro de Preços.

cLÁUSULA TERCEIRA - VIGêNCIA

O presente instrumento terá Vigência aproximadamente de 51 (dnquenta e um) dias,
tendo inído em 10/05/2018 e findando em 30/06/2018, podendo ser prorrogado através
de termo aditivo, observada a legislação vigente.

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor global do presente acordo é de R$ 2.810,00 (dois mil oitocentos e dez reais),
onde o pagamento efetivar-se-á, após a prestação dos serviços, com posterior atesto pelo
Setor de Compras. O Setor de Coordenaçãode Eventos, órgão responsável pela fiscalização de
eventos, terá um prazo de 03 (três) dias uteis para confirmação da realização do evento em
conformidade com o objeto deste contrato, após entrega da Nota Fiscal. Após os
procedimentos, a munidpalidade terá um prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contados a partir
da expedição da nota fiscal, de acordo com as especificaçõespara 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
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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 deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários
consignados no Orçamento Programa de 2018, obedecendo à Classificação Orçamentária
abaixo, podendo as mesmas sofre apostilamento em conformidade com a LOA2018:

DOTACÕES ORÇAMENTÁRIAS:

~1.04.2302133.90.39.00

cLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a CONTRATADAa envidar todo o
empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são
confiados, 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
encargos trabalhistas, previdendários, fiscais, securitáríos, comerciais e outros fins, a eles não
se vinculando a CONTRATANTEa qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.3 - A CONTRATADAassumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.

6.4 - A CONTRATADAobriga-se a atender com presteza as reclamações sobre a qualidade dos
serviços prestados, 05 quais deverão estar íntegros de forma a atender ao que se destinam;

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

6.6 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisãoadministrativa prevista no
Artigo n da Lei 8.666/93;

6.7 - 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.

6.8 - A CONTRATADA deverá ressarcir o Município do equivalente a todos os danos
decorrentes de paralisação ou interrupção do serviço, exceto quando isso ocorrer por
exigência da CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias
devidamente comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a
sua ocorrência;

6.8 - A CONTRATADAserá responsabilizada por eventuais multas municipais, estaduais e
federais decorrentes de faltas por ela cometidas na execução do Contrato;

c-Diretofl,Q de Llcitaç6es e C~nt~ra1:,oa
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6.9 - A CONTRATADAexigir 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;

6.10 - A CONTRATADAdeverá manter absoluto sigilo com referência a assuntos de que tome
conhecimento, em função do cumprimento do objeto desta licitação;

cLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

7.1. A CONTRATANTEldurante a vigência deste contrato, compromete-se a:

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

7.1.2. Dar ciência a CONTRATADArelativo à não realização do EVENTO,no prazo mínimo de
12 horas antes do horário previsto para montagem dos equipamentos;

7.1.3. Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando
inexatas, ou que venham desacompanhadas dos documentos exigidos neste Contrato;

7.1.4. Prestar verbalmente ou por escrito a CONTRATADAinformações que visem esclarecer a
forma dos serviços a serem prestados;

7.1.5. A fiscalização da prestação do serviço será por equipe designada pela CONTRATANTE

7.1.6. Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam
atendidas, dentro de 12 (doze) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras
sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
7.1.7. Dar ciência à CONTRATADA imediatamente sobre qualquer anormalidade que verificar
na execução do Contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento;

7.1.8. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham ser
solicitados pela CONTRATADA;

7.1.9. Verificar e atestar, ao receber a Nota Fiscal, se as quantidades cobradas correspondem
ao consumo real ocorrido;

cLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

8.1. A fiscalização da execução do CONTRATOserá feita através do Setor de Coordenação de
Eventos, o qual poderá, junto à CONTRATADA,solicitar a correção de eventuais falhas ou
irregularidades que forem verificadas e que, não sendo sanadas, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, serão objeto de comunicação atidai à CONTRATADApara tins de aplicação das
penalidades previstas neste Contrato;

8.2. À FISCALIZAÇÃO compete, entre outras atribuições:
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1. Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente,
todas as providêndas necessáriasao bom andamento deste contrato;

II. Verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas e se os
procedimentos empregados são adequados para garantir a qualidade desejada dos serviços;

III. Anotar, em registro próprio, todas as ocorrêndas relacionadas com a execução do
Contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
observados.

8.3. A ação da FISCALIZAÇÃO não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades
contratuais.

cLÁUSULA NONA - DO FORNECIMENTO DO OBlETO

9.1. O fornecimento do objeto desta licitação deverá ser feito de acordo com as necessidades
da CONTRATANTE,ou seja, de forma parcelada;

9.2. A CONTRATADAsomente poderá fornecer o serviço desde que previamente autorizados
pelo Setor de Coordenação de Eventos deste Município;

cLÁUSULA DÉOMA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OlBETO

10.1. O recebimento do serviço pela CONTRATANTE,se dará após a Prestaçãodos Serviços de
acordo com o objeto locado, e acompanhado da nota fiscal e das certidões fiscais negativas de
débitos;

cLÁUSULA DÉOMA PRIMEIRA - DOS REAJUSTES

11.1. Não haverá reajustes de preços, tendo em vista que a validade da Ata de Registro de
Preçosde que trata o Pregão Presencial053/2017, é inferior a 12 meses.

11.2. A substituição do fornecedor dos produtos da lidtante vencedora por outro, não poderá,
em nenhuma hipótese, ser alegada como razão para o aumento dos preços pactuados.
cLÁUSULA DÉOMA SEGUNDA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO

12.1. A rescisão contratual pode ser:

12.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos incisos I, XIIe XVIIdo art. 78 da Lei Federal n.o 8.666/93, com as alterações posteriores;

12.1.2. Amigável por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo lidtatório desde que haja conveniência
da CONTRATANTE;

12.1.3. A inexecução total ou pardal deste Contrato enseja a sua rescisão pela
CONTRATANTE, com as consequênciasprevistas na lei própria;

Dil:etcr!a de ~icit~çbes e CC!~tr3tcs
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12.1.5. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVI do art. 78 da Lei adma referida,
sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente
comprovados, quando os houver sofrido;

12.1.6. 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 com alterações
posteriores.

12.2. O CONTRATANTE poderá cancelar a Nota de Empenho que vier a ser emitida, em
decorrênda da licitação e rescindir este Contrato, independentemente de interpelação judicial
ou extrajudicial, ficando assegurado o contraditório e o direito 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 inidônea 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.

12.3. 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 nO
8.666/1993, com alterações posteriores, somente para fins de prorrogação obedecendo a
vigência da ATAde Registro de Preços;

cLÁUSULA DÉOMA 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 nO10.520/2002 e no art. 86 da Lei Federal nO
8.666/1993 e alterações posteriores, na seguinte conformidade;

I - Advertênda;

II - Multa;

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

!
J

IV - Declaraçãode inidoneídade para lidtar ou contratar com a Administração Pública;
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14.2. A multa será aplicada:

a) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por
cento) sobre o valor da contratação, em decorrênda de atraso injustificado no romeomento,
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 inidõneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio
da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar 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 fundamentados, 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 aâusula não têm caráter compensatório, porém moratório, e
consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA da 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 DEOMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

15.1. A publicação resumida do presente contrato será na Imprensa Ofidal, providendada pelo
CONTRATANTE,nos termos do parágrafo único do art. 61, da lei nO8666/93, com alterações
posteriores.

cLÁUSULA DÉOMA SEXTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA

16.1. O presente Contrato vincula-se aos termos:

16.1.1 do edital do Pregão Presencial nO 053/2017 e seus Anexos, constante do processo nO
132/2017;

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

-PÁG.1
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cLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO fORO

17,1. Fica eleito o Foro da comarca de carinhanha/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 Contrato, lavrado em 02 (dua
de igual teor, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

TESTEMUNHAS:
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Pacto - Vicência 10/aS:2018 à
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DIARIOOFICIAL DO MUNICíPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU/BA - EXTRATO CONTRATO N° 085/2018. Em
cumprimentoàs disposiçõesdo ParágrafoÚnico, do art. 61, da Lei 8.666/93, torna-se públicoa
síntesedo ContratoAdm. Contrataçãode empresaespecializadaem SERViÇOSDE LOCAÇÃO
DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, com dezessete cláusulas, celebrado com a seguinte
Pessoa Jurídica: REGINALDOS. MACHADO - ME - CNPJ 12.968.674/0001-63,Valor Global
R$ 2.810,00 (dois mil oitocentos e dez reais). Objeto: Prestação de Serviços de Locação de
Estrutura para Eventos, durante a Tradicional Festa do "Dia do Evangélico"que acontecerá no
dia: 12/05/2018, na Praça do Mercado no centro do município de IUIU/BA, em atendimento a
solicitaçãoda Coordenaçãode Comunicaçãoe Eventos. Data Contrato: 10/05/2018- Vigência:
10/05/2018 a 30/06/2018 - Dotações Orçamentárias: 01.04.2302/33.90.39.00. Origem do
Contrato: Processo Adm. 132/2017 - Pregão Presencial 053/2017. Assinaturas: pelo
Contratado: ReginaldoSantos Machado; pela ContratanteReinaldo Barbosa de Góes, Prefeito
Municipal.
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