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CONTRATOADMINISTRATIVO DElOCAÇIO DEESTRUTURAPARA EVENTON° 253/17
PROCESSOADMINISTRATIVON° 132/2017 PREGÃOPRESENCIALN°053/2017

ORGÃOADERENTEA ATA DE REGISTRODE
PREÇOS - ARP 021/2017 PROMOVIDA
PELAPREFEITURA DE IUIU/BA:
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 empresa REGINALDO S.
MACHADO ME CNPJ
12.968.674/0001-63.
Celebram o 1° Pacto dos itens vencidos no
P.P. 053/2017 - R.P. 021/2017, conforme o

f que se segue:,
O MUNICíPIO DE IUIU/BA, neste ata represehtado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE
lU lU, pessoajurídica de direito público interno, ínscnto no CNPJsob o nO16.416.158/0001-
87, com sede na Praça Abílio Pereira,' 232, aqui. representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
REINALDOBARBOSADE GÓES,Brasileiro, casado, servidor público, portador da cédula de
identidade 04923403-07 SSP/BA,inscrito no CPF/MF608.929.435-72, residente e domiciliado
na cidade de IUIU/BA, a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa
REGINALDO S. MACHADO - ME, inscrita no CNPJ sob N° 12.968.674/0001-63, com
sede na Rua"C" (Lote Feliddade), 05, Jequiezinho, 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 condlções'que se seguem:

cLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente Contrato faz parte do Pacto para Prestação de Serviços de Locação de Palco
Profissional, Sonorização Profissional, Tendas e Sanitário Químico, durante a
Tradicional Festa da "PADROEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA" que acontecerá
nos dias: 14/10/2017 e 15/10/2017, na Praça Etelvino Santana no Distrito de
Pindorama pertencente ao município de IUIU/BA, 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
especificaçõestécnicas, laudo e nome fabricante da lona deverão ser informados na
proposta. Guarda Corpo em rl1jlterial Metálico na altura mínima de 01 met"",--r-"""
fechamento inferior frontal e nas laterais, escadade acessometálica com corrtmãó-env"
ambos os lados e aterramento conforme normas da ABNT; Sendoo grid ( 8 x 6 metros
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) 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,
alimentação e estadia se necessário de pessoal. Deverá estar montado na Praça
Etelvino Santana no Distrito de Pindorama, município de IUIU/BA, 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 SISTEMADE SONORIZAÇÃOpara atender eventos de MÉDIO PORTE:
Contratação de empresa para prestação de serviço de sonorização som médio porte:
Mesa PA: 01 mesa digital com 48 canais'de entrada; Mesa Monitor: 01 mesa digital
com 48 canais de entrada, 12 auxiliares Mida; Sistema de PA: 12 caixas linearray - 02
linhas de 06 elementos por linha, 16 caixas de subgrave com 2 alto falantes de 18
polegadascada, amplificação compatível com o sistema de P.A, 04 talhas manuais de 1
tonelada cada com 08 metros de elevação, cintas e acessórios; Drive Rack: 01
processador digital com 04 entradas e 12 saídas, 01 software de gerenciamento dos
sistemas, 01 equalizador gráfico estéreo 31 bandas por canal, 01 analisador, 01
microfone calibrado, 01 cd player, 01md; Insert Rack PA: 08 canais de compressores
limitares, 08 canais de noisegate, 02 processadores de efeitos digitais; Insert Rack
Monitor: 08 canais de compressores limitaresdbx; 08 canais de noisegate, 02
processadoresde efeitos digitais; Monitor: 12 monitores tipo spot com alto falantes de
12 polegadas ou15 poleçadas e drive EAWSM 222, SM 400, amplificação compatível
com o sistema de monitor LabGruppen; SideFiII: SideFillStéreocom 02 caixas array e
02 por lado EAW, amplificação.~compatível com o sistema de sidefillLabGruppen;
Microfones: 24 microfones; Direct Box: 08 direct box IMP 3; Equipamentos:
Equipamentos Wireless: 02 microfones semfioShure UHF ou similar, distribuidor de
antenas, baterias para alimentação dos equipamentos; Pedestais/Garras: 24 pedestais
Boom ou similar, 06 garras LP ou similar; Multicabo: 01 multicabo analógico de 64
canais com 80metros de comprimento, 02 sub snakers de 12 canais cada com
multipinos, Back Une: 01 bateria completa, 01 amplificador com caixa com 01 falante
de 15 e 01 caixa com 04 falantes de 10, 01amplificador Fender; Sistema: Sistema de
AC Elétrica: 01 mainpower trifásico de100 ampéres com chave seletora de voltagem,
02 distribuidores de energia trifásicos; PA e monitor, cabeamento dimensionado para
atenderas necessidadesde energia dos sistemas de PAmonitor, aterramento geral dos
sistemas; 01 Operador técnico e 01 Auxiliar técnico. Inclui montagem, transporte,
alimentação e estadia se necessário de pessoal. Deverá estar montado na Praça
Etelvino Santana no Distrito de Plndorarna, município de IUIU/BA, com início de
montagem a partir das 09hOOmindo dia 14/10, o qual deverá estar disponível ao
12hOOmindo dia 14/10 e autorizada a ~smontagem a partir das 04hOOmindo dia
15/10/2017;
01 diária a R$ 2.000,00 = R$ 2.000,0«) (dois mil reais).

~ Locaçãode 12 (doze) TENDAS05 X 05 METROSTIPO CHAPÉUDE BRUXA: Estrutura
em alumínio e cobertura e lona na cor branca, montadas dentro do município de
IUIU/BA (Sede e distrito). Inclui montagem, transporte, alimentação e estadia se
necessário de pessoal. Deverá estar di~p'onível no local do evento a partir das..
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14/10/2017 e autorlzada a retirada a partir das 23h50min do dia07hOOmin do dia
15/10/2017;
02 diárias à R$ 2.160,00 = R$ 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais).

, ", ,
~ Locação de 06 (seis) SANITARIO QUIMICO MOVEL. Incluindo Manutenção e Limpeza

por diária, transportados e ínstaledos 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 ev,nto a partir das 07hOOmin do dia 14/10/2017 e
autorizada a retirada a partir das 23h50min do dia 15/10/2017;
02 diárias à R$ 810,00 = R$ 1.620,00 (um mil seiscentos e vinte reais).

~ É de responsabilidade da empresa REGINALDO S. MACHADO - ME, equipe
responsável pela montagem e' desmontagem do Palco, Sonorização, bem como,
operação de equipamentos, o transporte do Palco e Som, até a cidade de IUIU/Ba sem
nenhum custo adicional ao valor contratado pela locação. Inclui-se também todas as
despesas de hospedagem e alimentação de técnicos, operadores e ajudantes.

cLÁUSULA SEGUNDA- DA EXECUÇÃO

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
Licitatório nO0132/2017 - Pregão Presencial nO 053/2017, 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 Municipal que
disciplina o Pregão Presencial e o Registro de Preços.

cLÁUSULA TERCEIRA- VIGÊNCIA

O presente instrumento terá vigência aproximadamente de 30 (trinta) dias, tendo início em
05/1012017 e findando em 04/11/2017, podendo ser prorrogado através de termo
aditivo, observada a legislação vigente.

cLÁUSULAQUARTA- PREÇO,CONDIÇÕESDEPAGAMENTO

O valor global do presente acordo é de R$ 9.940,00 (nove mil novecentos e quarenta
reais), onde o pagamento efetivar-se-á, após a prestação dos serviços, com posterior atesto
pelo Setor de Compras. O Setor de Coordenação de 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 ~J
os procedimentos, a municipalidade terá um prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contados a
partir da expedição da nota fiscal, de acordo com as especltlcações para realizar o pagamento.

Parágrafo Único. Havendo erro na Nota Fiscal e/ou falta de certidões que comprove
regularidade deste contrato, no todo ol1#em parte, a tramitação da Nota Fiscal será suspensa
até que a contratada tome as providências necessárias à sua correção. Nesta hipótese, será
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considerada, para efeito de pagamento, a data da reapresentação da Nota Fiscal após a
regularizaçãoda situação.

cLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS

As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários
consignados no Orçamento Programa de 2017, obedecendo à Classificação Orçamentária
abaixo, podendo as mesmassofre apostilamento em conformidade com a LOA2017:

"DOTACÕESORCAMENTÁRIAS: iII,.

pl.04.2302/33.90.39.00

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 necessáriosao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são
confiados, obedecendoa cada subitem; ~

6.2 - A CONTRATADAserá legal e fin~lkeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros,"para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiSfais, securitários, comerciais e outros fins, a eles não
se vinculando a CONTRATANTEa qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;

6.3 - A CONTRATADAassumirá a responsabmcade total pela execução do objeto deste
Contrato. •

6.4 - A CONTRATADAobriga-se a atender com prestezaas reclamaçõessobre a qualidade dos
serviços prestados, os 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 prestaçãodos serviços, inclusive indicado os problemas ocorridos;

6.6 - Reconheceros direitos da administração, em caso de rescisãoadministrativa prevista no
Artigo 77 da Lei 8.666/93;

6.7 - A CONTRATADAobriga-se a manter, durante toda execu~ã~ do cont~~to,_em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habtlltação e
qualificação exigida na fase inicial do contrato.

6.8 - A CONTRATADAdeverá ressarcir o Município do equivalente a .todos os danos
decorrentes de paralisação ou interrupção do serviço, exceto quando. ISSO . ocorre! ~or
exi ência da CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força mal~r, clrcunstan~,as
de~damente comunicadasao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito horas), apos a
sua ocorrência;

6.8 - A CONTRATADAserá responsabílgada por; eventu~is multas mu.nicipais,
federais decorrentes de faltas por ela cOlfletidasn~ execuçaodo Contrato,

. ----.,.,

estaduais e
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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 CONTRATANTE,durante a vigência deste contrato, compromete-se a:

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

7.1.2. Dar ciência a CONTRATADArelativo à não realizaçãodo 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 desacompanhadasdos documentos exigidos neste Contrato;

7.1.4. Prestar verbalmente ou por escrito a CONT~TADA informações que visem esclarecera
forma dos serviçosa serem prestados;

7.1.5. A fiscalizaçãoda prestaçãodo serviço será p'9requipe designada pela CONTRATANTE

7.1.6. Poderáa fiscalizaçãoordenar a suspensãototal ou parcial dos serviços, caso não sejam
atendidas, dentro de 12 (doze) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras
sançõesque possamse aplicar a CONTRA!ADA.

7.1.7. Dar ciência à CONTRATADA ime~atamente sobre qualquer anormalidade que verificar
na execuçãodo Contrato e indicar os procedimentos necessáriosao 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 FISCALIZA~O E ACOMPANHAMENTO

8 1 A fiscalizaçãoda execuçãodo CONTRATOserá feita através d~ Setor de Coo~denaçãode
. . I d ' 'unto à CONTRATADAsolicitar a correçao de eventuais falhas ouEventos, o qua po era, J _ ' d de 48 (quarenta e

irregularidades que forem verificadas e ~ue, n~o ~endo sana as, no pra~o d aplicação das
oito) horas, serão objeto de comunicaçao oficia' a CONTRATADApara In~ e
penalidadesprevistas neste Contrato;

8.2. À FISCALIZAÇÃO compete, entre outras atribuições:,
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I. Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, o~ obter da Administração, tempestivamente,
todas as providências necessáriasao bom'andarnento deste contrato;. -,
11.Verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas e se os
procedimentos empregados são adequadospara garantir a qualidade desejada dos serviços;

111.Anotar, em registro próprio, todas as ocorrências 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 OBJETO

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

9.2. A CONTRATADAsomente poderá fornecer o serviço desde que previamente autorizados
pelo Setor de Coordenaçãode Eventosdeste Município;

cLÁUSULA DÉCIMA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OJBETO

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

cLÁUSULA DÉCIMA 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 PregãoPresencial053/2017, é inferior a 12 meses.

11.2. A substituição do fornecedor dos produtos da licitante vencedora por outro, não poderá,
em nenhuma hipótese, ser alegada como razão para o aumento dos preços pactuados.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO

12.1. A rescisãocontratual pode ser:

12.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos incisos I, XII e 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 licitatório desde que haja conveniência
da CONTRATANTE;

12.1.3. A inexecução total ou parcial destEtl Contrato enseja a sua rescisão pela
CONTRATANTE, com as consequênciasprevistas ha lei própria;
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12.1.4. Constituem motivos para rescisãoos previstos no art. 78 da Lei acima citada;

12.1.5. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVI do art. 78 da Lei acima 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 canceljr a Nota de Empenho que vier a ser emitida, em
decorrência da licitação e rescindir este Contrato, independentemente de interpelação judicial
ou extrajudicial, ficando asseguradoo contraditório e o direito de defesa, quando:

a) For requerida ou decretada a falência ou liquidação da CONTRATADA, ou quando ela for
atingida por execuçãojudicial, ou outros fatos que comprometam a sua capacidadeeconômica
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 apresentaçãodas devidas justificativas, nos termos da Lei Federal nO
8.666/1993, com alterações posteriores, somente para fins de prorrogação obedecendo a
vigência da ATAde Registrode Preços;

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

I - Advertência;

14.1. Pelo atraso injustificado na execução dos serviços fica sujeita a CONTRATADA às
penalidades previstas no art. 70 da Lei Federal nO10.520/2002 e no art. 86 da Lei Federal °
8.666/1993 e alterações posteriores, na seguinte conformidade;

11- Multa;
~

In - Suspensão temporária de participar de lic~Jiçõese impedimento
Administração;

IV - Declaraçãode inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;
Diretoria de Licitações e Contratos
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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 decorrência de atraso injustificado no fornecimento,
contado a partir da emissãoda respectiv~ordem de fornecimento;

b) multa de 10% (dez por cento) sobreo valor total da contratação, no caso de inexecução
total ou parcial do mesmo;

14.3. Casoa CONTRATADA venha a falhar ou fraudar a execuçãodeste Contrato, comportar
se de modo inidôneo, fizer declaraçãofalsa 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 aceitaçãoa 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
descontadasda caução recolhida a título de garantia contratual;

14.7. As multas previstas nesta Cláusula 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 DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

15.1. A publicação resumida do presente contrato será na Impren~a Oficial, providenciada pelo
CONTRATANTE,nos termos do paráqrafe único do art. 61, da Lei nO8666/93, com alteraçoes

Iposteriores.

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VINFULAÇÃ~'AO EDITAL E À PROPOSTA
J :.

16.1. O presente Contrato vincula-se aos termos: ~.

16.1.1 do edital do PregãoPresencialnO053/2017 e seusAnexos, constante do processo nO
132/2017;

. se constituem em parte integrante16.1.2. da proposta vencedora da CONTRATADA~~s quais
deste instrumento, independentementede transcnç~o. __ /-'7

0'00"0" óO ".""". o ",'O,," '0""'" 'o '"'"'" "" "."'.';"'OOO'~"'~/'~. ~253/2017 - v í ncuLado a prefeltura. PÁG 8~!:to- Vigência 05/10/2017 à 04/11/2017 •
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU
ESTADO DA BAHIA

.1'
E-mail: licitações.iuiu@gmail.com

cLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

PROC, ADM 132/2017 - PREGÃO PRESNECIAL 053/2017
CTR 253/2017

17.1. Fica eleito o Foro da comarca de CarinhanhajBA 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 (duas) vias
de igual teor, assinadopelas partes e testjmunhas abaixo.

PRE URAMUNIqIPALDE IUIU
REINALDO BARBOSA DE GÓES

CONTRATANTE

REGINALDO S. MACHADO - ME
CONTRATADA

Representan~e:Rrinaldo Santos Machado

TESTEMUNHAS:

'.

'.
6 158/0001-87Diretoria de Licitaç~:~oeaC~~!~:1~~ra Municipal de IUIU/BA CNPJ 16.41 .

CTR 253/2?1: -,vln~~10/2017 à 04/11/2017
Pacto - Vlgencla O PÁG.9
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TERÇA-FEIRA. 31 DEOUTUBRO DE2017
ANOV I Nº612

PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU/BA - EXTRATO CONTRATO N° 253/2017. Em cumprimento às
disposições do Parágrafo Único, do art. 61, da Lei 8.666/93, torna-se público a síntese do Contrato Adm.
Contratação de empresa especializada em para SERViÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO PROFISSIONAL,
SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, TENDAS E SANITÁRIO QUiMICO, com dezessete cláusulas,
celebrado com a seguinte Pessoa Jurídica: REGINALDO S. MACHADO - ME - CNPJ 12.968.674/0001-
63, Valor Global R$ 9.940,00 (nove mil novecentos e quarenta reais). Objeto: Pacto para Prestação de
Serviços de Locação de Palco Profissional, Sonorização Profissional, Tendas e Sanitário Químico, durante
a Tradicional Festa da "PADROEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA" que acontecerá nos dias:
14/10/2017 e 15/10/2017, na Praça Etelvino Santana no Distrito de Pindorama pertencente ao município
de IUIU/BA, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Data Contrato:
05/10/2017- Vigência: 05/10/2017 a 05/11/2017 - Dotações Orçamentárias: 01.04.2302/33.90.39.00 .•Origem do Contrato: Processo Adm. 132/2017 - Pregão Presencial 053/2017. Assinaturas: pelo
Contratado: Reginaldo Santos Machado; pela Contratante Reinaldo Barbosa de Góes, Prefeito Municipal.

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrõrucos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https:!iIf;vvw.portaldeassinaturas.com.br443 e utilize o código 19E1-5A4C-C4A6-1 FBB.


