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CONTRATO N° 140/2017

CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
NA
CONFECçÃO E DECORAçÃO PARA OS
FESTEJOS JUNINOS E A NA FESTA DO
"MICAPEDRO" NA CIDADE DE ITAJUÍPEBA, NOS DIAS 29 DE JUNHO A 02 DE
JULHO DE 2017
QUE
ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO ITAJUÍPE, DO
OUTRO LADO, A EMPRESA CLAUDIO
RAUL SANTOS DA SILVA.

C

Ê

€

MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ
sob n° 14.147.946/0001-90, com sede na Praça Adonias Filho n.°16, nesta cidade de
ITAJUÍPE, Estado da Bahia, neste ato representada pelo Prefeito o Sr. MARCONE
AMARAL COSTA JUNIOR, brasileiro, empresário, porta'dor da cédula de identidade
n.° 838171150-SSP-BA, C.P.F n.° 920.624.825-15, residente e domiciliado a Rua Maria
Pedro Hage n.° 281, Centro, nesta cidade,no uso das atribuições legais e as normas
gerais de que trata a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e
demais normas atinentes à matéria, daqui por diante designada simplesmente
CONTRATANTE, e do outro lado a Empresa CONTRATANTE, e a empresa CLAUDIO
RAUL SANTOS DA SILVA , pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 27845218/000101, com sede Rua Basilio de Oliveira 219, Terreo, Bairro - Centro , Itajuípe Bahia
representada pot CLAUDIO RAUL SANTOS DA SILVA, portador da cédula de
identidade 14.975.854-57 SSP/BA inscrito no cadastro de pessoa física sob o n°.
056.186.265 residente e domiciliado na Rua Basilio de Oliveira 219, Térreo, Bairro Centro , Itajuípe Bahia , denominada doravante de CONTRATADA, que subscrevem o
presente, resolvem de comum acordo e observando as normas da Lei 8.666/93 de
acordo com o Processo Administrativo n° 101/2017 composto pelo CONVITE N°
004/2017, resolvem celebrar o presente instrumento contratual, mediante as cláusulas
e condições seguintes.
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
l - O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA
CONFECÇÃO E DECORAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS E A NA FESTA DO
"MICAPEDRO" NA CIDADE DE ITAJUÍPE-BA, NOS DIAS 29 DE JUNHO À 02 DE
JULHO DE 2017. conforme especificações constantes na licitação CONVITE N°
004/2017 e proposta de preços apresentada pela Contratada, vencedora do(s) lote
01,que são partes integrantes deste instrumento, independente de transcrição.
e'
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CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA
l - As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da
Dotação Orçamentária a seguir especificada:

r""
!
:
!
l
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Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos

Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos

,_

__

l 02.14.00 - Secretaria Municipal de Cultu.ra_
"02.14.14 - Secretaria Municipal de Cultura
. ,
í6ii - Realização da Festa de São Pedro_da.Alegria
3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros Pessoa
. jurídica
24 - Recursos de Convênios .__,, ,

l

RECURSOS ORçAMENTÀIOS
"""""
02.14.00 - Secretaria Municipal de Cultura
02.14.14 - Secretária Municipal"ãe Cultura
2071 Promoção de ,Eventos e AtÍvida,des Culturais
3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terce'Íros Pessoa
Jurídica
O- Re'cursos Ordinários

__1

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
l - O valor total estimado deste contrato é de RS 43.190,00 (Quarenta e Três
Mil Cento e Noventa Reais ), conforme itens, quantitativos e valores unitários abaixo:

e

DESCRIÇÃO

UND

QTD

PREÇO
UNIT

'
l
DECÕRÃÇÃO" """
c'õm"""""r""""" ""
"
BANDEROLAS DO ESPAÇO DO UNO 01
) 8.000,00
l CIRCUITO ONDE ACONTECERÁ
'
l A FESTA
' DECORANDO
COM
'
1.250,00
BANDEROLAS NAS PRAÇAS:
ADONIAS
FILHO,
REGIS
PACHECO,
HUMBERTO
BADARÓ,
GABINO
KRUSCHEWSKY,
MANOEL UND
AGOSTINHO DE SANTANA E
DISTRITOS DE RUINHA DE SÃO
CRISTOVÃO,
SEQUEIRO
GRANDE,
UNIÃO QUEIMADA, ,
BANDEIRA DO ALMADA.
i
CONFECÇÕES DE BANDEROLAS '
GIGANTES E
TECIDO
DE

CORTINAS EM
CHITA
PARA

PREÇO
TOTAL
8.000,00

12.500,00

10

._-_ '
25",00

UND

- -—-4
2.000,00

80
,

,

_

tés
d
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DECORAR "
CARARIM

l
I
l
l
i
'
C

:'

CAMAROTE ' ' ' E l'

CONFECÇÃO DE BONECOS EM
MDF, IMPRESSO EM ADESIVO
FOSCO MEDINDO 60X10
CONFECÇÃO DE FLAMULAS EM
TECIDO E COM IMPRESSÃO EM
LONA COM
IMAGENS
DOS
SANTOS JUNINOS MEDINDO
120X180
CRIAÇÃO
DE
CENÁRIO
SIMULANDO
UMA
VILA
COMPOSTA DE 08 CASINHAS E
02 CAPELAS MATERIAIS· EM
MDF, MEDINDO3X3 MTS
DECORAÇÃO CAMAROTE COM :
TECIDOS
,
FLORES
COM
DETALHES EM FITA, ESTEIRAS,

€J

Hcppu% túüucút peuuz Govc7uu4u

BOLAS RÚSTICAS
DECORAÇÃO
CAMARIM
CONTENDO;
ESPELHO
ARRANJOS FLORAIS,CADEIRAS
E UM SOFÁ MEDINDO 2,20 MTS
MÃO DE OBRA EQUIPE COM 15
PESSOAS PARA MONTAGEM E
DESMONTAGEM;
DESIGN
CRIAÇÃO: 02 MARCENEIROS; 02
DECORADORES
ÂNCORAS;
ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE.
TRANSLADO EQUIPE LOCAÇÃO
DE CAMINHÃO PARA SERVIÇO
DE
TRANSPORTE
DOS
CENÁRIOS E MATERIAIS PARA A
DECORAÇÃO
DAS PRAÇAS,
DAS RUAS

UNID

270,00

l

3,240,00 l

139,00

l

1.950,00

12
l

UNIO

15

UNID

1.500,00

1.500,00

2,500,00

2.500,00

1.500,00

1.500,00

600 ÕÕ

9.000,00

1.000,00

1.000,00

01

UNIO

01

UNIO

01

UND

15
,

UND

01

TOTAL GERAL 43.190,00

*
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O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem
Bancária AGENCIA - 0445-6, CONTA CORRENTE - 16.487-9 - BANCO DO BRASIL
, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada parcela dos produtos
entregues, mediante a apresentação da Nota Fiscal.

C

|| - Nos preços ofertados na proposta da CONTRATADA já estão inclusos
todos os custos e despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de
qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou
venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento, pelo que, sob nenhuma
hipótese, poderá ocorrer reajuste.
III - O pagamento devido à contratada será efetuado parceladamente
acordo com as entregas efetivamente realizadas, em até 10 (dez) dias, com base
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em 02 (duas) vias, após o devido atestado
recebimento pela CONTRATADA das parcelas dos impressos entregues
CONTRATANTE e que constituem objeto do presente ajuste.

de
na
do
à

lV - Havendo erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o
documento será devolvido, imediatamente, para substituição elou emissão de Nota
de Correção. Esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer
reajuste ou atualização do valor contratual.
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

C

l - Os impressos deverão ser entregues no endereço da unidade interessada
a ser informado no ato da solicitação, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento da requisição emitida pelo setor competente, devidamente assinada
pelo servidor designado;
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO

%
r

l - Permitir-se-á revisão dos preços contratados para promoção do equilíbrio
financeiro com base no Art. 65, II, da Lei 8.666/93.
-CLÁUSULA SEXTA - VIGÊNCIA DO CONTRATO
l - O presente Contrato terá vigência a Partir da data de assinatura do
presente instrumento, encerrando-se em 31/12/2017 ou com a entrega da última
parcela do objeto licitado, sendo o que ocorrer primeiro.
CLÁUSULA SÉTIMA - FORMA DE EXECUÇÃO
l - Os SERVIÇOS do objeto do presente instrumento, serão solicitados de
forma parcelada, de acordo com as solicitações da Unidade interessada.
CLÁUSULA OITAVA -OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

'r

l - A contratada obriga-se a:
Praça Adonias Filho, n°. 16 - Centro CEP: 45.630-000 Itaju/pe- bahia
TEL./FAX.: (73) 3238-1712 E-MA/L: ITAJUIPEBAHIA@GMAIL.COM
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a)

Entregar no prazo de 05 (cinco) dias úteis os impressos solicitados, contados
da data de recebimento da Autorização de Fornecimento;
b) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração Municipal, através da
Fiscalização, qualquer situação que possa resultar em atraso da entrega dos
impressos confeccionado, para que sejam adotadas as providências de
regularização necessárias;
C) Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos materiais,
objeto da presente licitação.
d) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões até
o limite de 25%(vinte e cinco por cento) do valor contratado.

C

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
Competirá ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do
contrato, bem como p ateste dos recebimentos dos serviços, que ficará sob a
responsabilidade dos Fiscais : SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - IGOR
FARIAS GÓES - DIRETOR DE CULTURA - DECRETO 0036/52017 - do Contrato
ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do
CONTRATANTE não eximirá à CONTRATADA de total responsabilidade na execução
do contrato.
·

O controle de qualidade e outros controles exigidos pela FISCALIZAÇÃO não eximirão
,

a CONTRATADA da total e irrestrita responsabilidade pelos serviços executados.
§1° À FISCALIZAÇÃO caberá o direito de rejeitar quaisquer serviços que não
satisfaçam os padrões especificados ou os critérios de qualidade requeridos, bem
como de exigir sua pronta e imediata substituição por outros que os atendam, sem que
caiba à CONTRATADA qualquer tipo de reclamação ou indenização.
§2° Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado
quaisquer exigências do Fiscal ou do substituto, inerentes ao objeto do Contrato, sem
que disso decorra qualquer ônus extra para a CONTRATANTE, não implicando essa
atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da
responsabilidade da CONTRATADA, que é total e irrestrita com relação aos serviços
contratados, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta,
falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução do
Contrato.
§3° A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese, em
co-resPonsabi|idade da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos elou
assistentes.
CLÁUSULA DECIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

l - Além das obrigações já previstas no presente contrato, a Contratante
obriga-se á:

a) Efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada;
, b) Notificar, por escrito, à Contratada, quando da ap|icação d -multas previst
neste contrato;
u

q
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
I - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no
contrato, sem justificativas aceita pelo órgão ou entidade promotor da licitação,
sujeitará a Contratada às sanções previstas na Lei Federal n°. 10.520/02 e na Lei
8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.

C

|| - A inexecução parcial ou total do Contrato, de acordo com a gravidade da
infração, ensejará as seguintes penalidades: advertência, suspensão para licitar e
contratar com o Município de Itajuípe pelo período de 2(dois) anos, declaração de
inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União,
com órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação,
com o Distrito Federal e Municípios por prazo de até 05(cinco) anos além de multa,
conforme a seguinte gradação:
a) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor da parte do objeto não entregue;
b) Multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não
entregue por cada dia subsequente ao trigésimo até o sexagésimo dia;
C) Multa será de 10% (dez por cento) sobre a parte do objeto não entregue, em
caso do não cumprimento do objeto contratado;

l
t
l
e

§ 1°- O valor das multas pOderá ser deduzido do pagamento do objeto fornecido
com atraso.

C

§ 2° - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
§ 3° - Considera-se descumprimento total do objeto contratual atraso superior a
60(sessenta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as prevista na Lei n°. 8.666/93.
§ 1° - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei 8.666/93.
§ 2° - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos l a XI do art. 78 da Lei
8.666/93, não cabe ao Contratado direito a qualquer indenização.

Aês"
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - COBRANÇA JUDICIAL
l - As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de
processo de execução, constituindo este Contrato, título executivo extrajudicial,
ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos,
.sempre que possível.

C

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO
As partes elegem o Foro da Cidade de Itajuípe - Bahia, que prevalecerá sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente Contrato, das testemunhas.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três)
vias de igual teor e forma na presença, que subscrevem depois de lido e achada
conforme.
Itajuípe, 21 de Junho de 2017.

Ê
MUNICÍPlO Def'FAjUÍpE
MARCONE'"AMA.RAL GOSTA JUNIOR

e

C"----€smtratante

ROn ÁJjÍ3 RjjQ 3ovjw db Ü)
CLAUDIO RAUL SANTOS DA SILVA
CLAUDIO RAUL SANTOS DA SILVA
(Contratada)
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