
ESTADO DA BAHIA

^ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 041-2017 CONVITE N° CC006/2017

CONTRATO N° 048/2017
Contrato de confecção e

fornecimento de uniformes que
entre si celebram a
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FÉLIX DO CORIBE-BA e
a empresa NILMÁRIO
RODRIGUES PEREIRA-ME

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE-BA, inscrita
no CNP J sob o n° 16.430.951/0001-30, estabelecida na Avenida Luís Eduardo Magalhães, SN,
centro, São Félix do Coribe-BA , CEP: 47.665-000, doravante denominada CONTRATANTE.
neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Jutaí Eudes Ribeiro Ferreira, brasileiro,
portador do CPF n° 782.614.495-72, residente e domiciliado em São Félix do Coribe-BA,de um
lado,e,do outro,a empresa NILMÁRIO RODRIGUES PEREIRA, inscrita no CNPJ sob o n°
08.448.675/0001-00, tendo como título de estabelecimento GUANAMBI FOGOS E SHOW
PIROTÉCNICO, estabelecida na Rua Alto da Boa Vista, n° 165 A, centro, na Cidade de
Guanambi-BA, CEP 46.430-000, doravante denominada CONTRATADA, representada pelo Sr.
Nilmário Rodrigues Pereira, brasileiro, empresário, portador da Carteira de Identidade n°
2940376, inscrito no CPF n° 365.170.705-91, residente e domiciliado em Guanambi-BA,
resolvem firmar o presente Contrato, mediante as Cláusulas e condições a seguir pactuadas:

l 2. CLAUSULA SEGUNDA-PO OBXETO

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa
especializada para execução de shows pirotécnicos para abrilhantar os eventos
cívicos, culturais e religiosos realizados pela Prefeitura Municipal de São Félix do
Coribe-BA, conforme planilha orçamentaria abaixo: ':
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Foguete 12X1

Girândola 468 tiros

Giràndola 702 tiros

Girândola 1080 tiros

Torta 25 tubos 2" Max

Torta 50 tubos 2" Max

Torta 25 tubos 3"

Torta Zig Zag 195 tubos cores
Kit 103 tubos 2" misto
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276,00

170,00

230,00

320,00

1.200,00

1.860,00

1.230,00

900,00

^VTTÒTAL^

8.280,00

5.100,00

4.600,00

6.400,00

. 6.000,00

7.440,00

3.690,00

1.800,00

9.000,00
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Torta Cleópatra 172 tubos 3"

Kit Morteiro 4" 12 tubos

Kit Morteiro 5" 09 tubos

Morteiro 6"

Morteiro 7"
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20

15

2.250,00

2.700,00

1.520,00

1.630,00

220,00

320,00

TOTAL

10.800,00

3.040,00

3.260,00

4.400,00

4.800,00

78.610,00

O
3: CLAUSULA TERCEIRA - PAVINCULAGAO

Vinculam-se e fazem parte deste instrumento todas as regras e
condições estabelecidas na Proposta Financeira da CONTRATADA, no Processo
Administrativo n° 041/2017 e Edital do Convite N° CC004/2017, seus Anexos.

Parágrafo Único. A CONTRATADA não poderá alegar
desconhecimento, no todo ou em parte, das regras estabelecidas no referido
Instrumento Convocatório, sob pena de sofrer as sanções legais.

| 4. CLAUSULA QUARTA-PQ VALOR PO CONTRATO

A CONTRATANTE se obriga a pagar à CONTRATADA o valor de R$ 78.610,00
(setenta e oito mil seiscentos e dez reais), a serem pagos de forma parcela, de acordo
com os serviços prestados.

Parágrafo Único. Nos preços fixados estão incluídos todos os
custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, seguros, encargos
sociais/trabalhistas, previdenciários, tributários, securitários e outros custos
necessários ao cumprimento integral do objeto deste Contrato.

5. CLAUSULA QUINTA - PO PAGAMENTO

O pagamento pelos serviços executados será efetuado, via
transferência bancária, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal conforme
medição em até 30 (trinta) dias. a contar da emissão da requisição.

Parágrafo Primeiro. Nos valores apresentados na nota fiscal já
estarão inclusas taxas, fretes, impostos, seguros e outros encargos legais.

Parágrafo Segundo. Caso o faturamento apresente alguma
incorreção, a Nota Fiscal será de volvida para a devida correção e o prazo de
pagamento alterado sem quaisquer ónus para a CONTRATANTE.

Parágrafo Terceiro. A comprovação de recebimento se dará por
meio da emissão do Termo de Recebimento, a ser elaborado pelo físcal deste Contrato
somente após a análise e aprovação de todos os serviços recebidos.
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Parágrafo Quarto. No ato de pagamento, a CONTRATANTE
verificará a validade de todas as certidões de regularidade fiscal e trabalhista requeridas
no Edital e, caso alguma esteja fora do prazo de validade, solicitará a CONTRATADA
que regularize sua situação.

Parágrafo Quinto. Nenhum pagamento será efetuado à
CONTRATADA enquanto não efetuada a regularização referida no parágrafo anterior.

Parágrafo Sexto. Na hipótese de a empresa dar causa à retenção
de pagamento, nos termos do parágrafo quarto, a CONTRATANTE notificará a
CONTRATADA para que sejam sanadas as pendências no prazo de 10 (dez) dias,
prorrogáveis por igual período. Findo este prazo sem que haja a regularização por
parte da CONTRATADA ou apresentação de defesa aceita pela CONTRATANTE,
caracterizar-se-á dês cumprimento de cláusula contratual, estando a CONTRATADA
sujeita às sanções administrativas previstas neste Contrato, bem como no Edital e
Anexos às quais as partes se vinculam, implicando, ainda, na retenção dos pagamentos
enquanto não sanada a irregularidade, além de estar o Contrato passível de rescisão
unilateral pela Administração, nos termos do art. 79, da Lei 8.666/93.

Parági-afo Sétimo. Na hipótese de a empresa dar causa à
retenção de pagamento, nos termos do parágrafo terceiro, por 2 (dois) meses
consecutivos e/ou 4 (quatro) alternados, no período do contrato, sem motivo
comprovadamente demonstrado e aceito pela Administração, o contrato será
rescindido uni lateralmente pela Administração, nos termos do art. 79, da Lei 8.666/93.

.6. CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA!

A CONTRATADA obriga-se a:

a) Executar os serviços objeto deste Contrato com exatidão e
zelo, atendendo às normas do Edital e seus Anexos, bem como aos termos da
legislação vigente, responsabilizando integralmente pelos serviços prestados;

b) assumir as despesas que se fizerem necessárias para o
atendimento das obrigações decorrentes do Contrato;

c) responsabilizar-se, inclusive perante terceiros, por ações ou
omissões de seus empregados, prepostos e contratados, das quais resultem danos ou
prejuízos a pessoas ou bens, não-implicando co-responsabilidade da Contratante;

d) não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo
parcialmente, as obrigações assumidas, sem prévio assentimento por escrito da
CONTRATANTE;

e) lançar na Nota Fiscal as especificações dos serviços
prestados, indicando data de emissão, mês de referência, valor respectivo e outros da
dos necessários à perfeita compreensão do documento de cobrança.

Parágrafo Único. A inadimplência da empresa
CONTRATADA, com relação aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato não transfere a esta Prefeitura
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Municipal de São Félix do Coribe-BA a responsabilidade por seu pagamento, nem
poderá onerar o objeto desta contratação.

7. CLAUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE:

a) acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o objeto do Edital,
por intermédio do fiscal de contrato designado;

b) rejeitar os serviços que não satisfaçam aos padrões exigidos
nas especificações editalícias;

c) proporcionar os meios para a boa execução do objeto deste
Contrato;

d) emitir os Termos de Recebimento;

e) atestar as notas fiscais relativas aos serviços objeto do Edital;

f) efetuar os pagamentos à Contratada;

g)aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e
contratuais

\. CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS

A execução dos serviços dar-se-á após a emissão da ordem de
serviços com prazo final estipulado para 31 de dezembro de 2017.

| 9. CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES

A responsabilidade das partes está estabelecida nas cláusulas e condições abordadas. Pelo
não cumprimento de qualquer uma das condições a parte prejudicada será ressarcida. O
descumprimento, pala contratada, de quaisquer cláusulas e/ou condições estabelecidas no
presente instrumento ensejará a aplicação, pela contratante, das sanções constantes nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, a saber:

I - Advertência;

II - Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo
período de até 24 meses;

III - Multa de 1% (um por cento), por dia de atraso na prestação do serviço/material., ou
parte deste, calculada sobre o valor correspondente;

IV - Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, pela não prestação de serviços ou
entrega do material;
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V - Multa de 5% (cinco por cento) pela prestação dos serviços/materiais fora das
especificações estabelecidas pela Contratante, aplicada sobre o valor contratado;

VI - Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

JIO. CLÁUSULA DÉCIMA - CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATANTE í

I - Alterar o Contrato com as devidas justificativas, nos casos enumerados nos incisos I e II
e alíneas deste artigo 65, da Lei 8.666/93.

II - Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do Contratado, a
Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio económico-financeiro
inicial. Art. 65, § 6°, da Lei 8.666/93.

III - Exigir o cumprimento fiel do Contrato pelas partes, de acordo com as Cláusulas
avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua
inexecução total ou parcial. Art. 66, da Lei 8.666/93.

IV - Obrigar a Contratada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios defeitos
ou incorreções resultantes da execução dos serviços.

V - Responsabilizar o Contratado pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
interessado, Art. 7° da Lei 8.666/93.

VI - Responsabilizar a Contratada pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do Contrato. (Art. 71 "caput" da Lei 8.666/93).

VII - A inadimplência do Contrato, com referencia aos encargos estabelecidos neste artigo,
não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá
onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização.

VIII - A inexecuçao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas em Lei ou regulamento. Art. 77 da Lei 8.666/93.

X - O dês cumprimento total ou parcial das Cláusulas descritas neste Contrato implicará nas
consequências previstas no Art. 78 e incisos da Lei 8.666/93.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - CONSTITUI DIREITOS DA]
CONTRATADA ____
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I - Em caso de rescisão, com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, sem
que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regulamentares
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolução de garantia se for o caso;

b) pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão;
c) pagamento do custo da desmobilização.

II - Rescindir o Contrato, ern caso de supressão, por parte da Administração, de obras,
serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite
permitido no § 1° do art. 65 da Lei 8.666/93.

III - Suspender o Contrato, em caso de atraso de pagamento superior a noventa dias, até que
seja normalizada a situação. Art. 79, inc. XV, da Lei 8.666/93.

IV - Direito a prorrogação do Contrato, ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do
Contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo. Art.
79, §5°, da Lei 8.666/93.

V - Direito a indenização no caso de nulidade do Contrato, se este houver executado até a
data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto
que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. Art.
59 § único, da Lei 8.666/93.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA RESCISÃO E DOS DIREITOS DA
[ADMINISTRAÇÃO

I - Ocorrendo as situações previstas nos arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93, o presente Contrato
poderá ser rescindido, na forma prescrita nos arts. 77 e 80 da mesma Lei.

II - A inexecução total ou parcial do Contrato, prevista no art. 77 do referido diploma legal,
ensejará sua rescisão, com as seguintes consequências contratuais:

a) Aplicação das penalidades previstas na Cláusula Segunda;
b) Execução da garantia contratual, se houver;

III - Retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à
Administração.

13. CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES]
CONTRATUAIS ' . l

O presente contrato não sofrerá alterações no período de 12
(doze) meses, exceto aquelas efetuadas na forma estabelecida pelos incisos I e II, do
art. 65, da Lei 8.666, de 1993.
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14. CLAUSULA DECIMA QUARTA,- DO ACOMPANHAMENTO E
FISCALIZAÇÃO ___^

O acompanhamento e gestão do presente Contrato será feito pela
Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe-BA} por intermédio de senador designado
para tal.

_pL5. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA DOTAÇÃO,
ORÇAMENTARIA

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta das
seguintes dotações orçamentarias:
0404 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
13.392.0046.2018 -Realização de Eventos Cívicos, Culturais e Religiosos.
33903900 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
00 - Fonte

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES
GERAIS

Durante a vigência deste Contrato, qualquer comunicação entre as
partes deverá ser feita por escrito.

17. CLAUSULA DECIMA SÉTIMA—PO FORO

Fica eleito o Foro da comarca de Santa Maria da Vitória-BA,
com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja} para dirimir
dúvidas porventura de correntes do presente Contrato.

E por estarem de acordo, firmam o presente em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, na presença das

SO FELIX DO CORIBE-BA
CNP J: 16.430.951/0001-30

NTRATANT

NILMARIO RODRIGUES PEREIRA-ME
CNP J: 08.448.675/0001-00

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-

2 -
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