
ESTADO DA BAHIA

Preféftura Municipal de ÍBiÔUERA

CONTRATO DEFORNECIMENTO N" 038/2020 • DISPENSA N^ 034/2020

Contrato de Prestação de Serviço qiie
entre si celebram o MUNICirá) DE
IBIQUERA e a NVS TECIDOS E
CONFECÇÕES LTDA.

APREFEITURA MUNICIPAL DE IBIQUERA/BAHIA, inscrita no CNPJ sob o n" 13.718.671/0001-34,
com sede na Praça São José. 32, Centro. Ibiquera, Bahia. CEP: 46.840-000. aqui representada pelo

Munícipai. Sr. Ivan Cláudio de Aimeída. residente nesta cidade de Ibiquera, Bahia, de ^ora
em denominado CONTRATANTE e do outro lado a NVS TECIDOS E CONFECÇÕES
LTDAcom endereço namaJosué Ribeiro, 20, Centro. Itaberaba - BA. CEP 46880000, inscrita no
CNPJ sob o n® 22.321.332/0001-00, a seguir denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o
presente Contrato de fornecimento, autorizado pelo despacho constante no Processo Administrativo
n® 038/2020. Dispensa de Licitação n® 034/2020, com fundamento jurídico conforme o disposto no
artigo 24. inciso II. da Lei Federal n® 8.666/93. mediante condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1' - DO OBJETO
Contratação de empresa para fomedmento de material para decoração e ornamentação de Ato
Cívico em cwnemoração dos festejos do Padroeiro dacidade deIbiquera-Bahia.

CLÁUSULA 2® - DA DISPENSA DE UCfTAÇÂO
integram o presente Contrato o Processo Administrativo n® 038/2020, Dispensa de Licitação n®
034/2020, com a proposta da CONTRATADA, bem como o parecer que reconhece a dispensa da
licitação, conforme o dispostono art. 24. incisoII. da Lei n® 8.666/93,

CLÁUSULA 3^-00 REGIME DE EXECUÇÃO
ORegíoe de execução deste contrato é Indireta eempreitada por Preço global

CLÁUSULA 4* - DO VALOR ECONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 O presente contrato tem o valor global de R$ 8.618.70 (oito mil seiscentos e dezoito reais e
setenta centavos);

4.2 Ovííor devido à CONTRATADA deverá serpago pela CONTRATANTE, após ^r^ntação da
nota fiscat/fotora até oaté o 5*^ (qmntc) dia do mês subsequente, no valOT e condições estabelecidas
neste contrato, obedecido a Lei n®4 320/64;

4.3 hiavendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumpnmento das condições pactuadas, no todo ou em
p^, a tramitação da Nota Rscal/Fatura será suspensa para que a CONTRAT/^A tome as
provtdèr>cias necessárias ásua correção, passando a ser cortsidera^, para efáto de pagamento, a
ds^ dareapresentação dorkrcuntento emquestão, corrigidc e atestedo;

4.4 O preço global a serpago á CONTRATADA será fixo e irreajustável, incluindo tod^ asdespesas
paraa execuçãodo contrato.

CLÁUSULA 5® - DA VIGÊNCIA
A vigência do presente ínstrisnento será de 3 (três) meses compreendido entre 20/02/2)20 a
20/05/2020. Fin^ este prazo as partes não terão nenhuma obr^ação uma para com aoutra, salvo os
pagamentos em atraso.

Parágrafo Único - Opresente instrumertto, a critério da CONTRATANTE, poderá, ao seu final, ser
prorrogado mediante termo aditivo, de acordo com as previsões constates na Lei Federal n®
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8.666/93.

CLÁUSULA 6' - DA EXECUÇÃO DO OBJETO
O objeto contratado será executado nostermos constantes nestecontrato, de acordo com os valores
constantes na propostaapresentada pela CONTRATADA

CLÁUSULA r - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS
Os impostos por ventura devidos, em razão do ^turamento de serviços tangidos por este Contrato,
deverão retidos pela fonte pagadora, naocasião dopagamento daNota Fecal/Fatura.

CLÁUSULA 8* - DO CREDITO ORÇAMENTÁRIO
As despesas para conter opms«ite. correrão por conta dadotação orçamentária;

Seciataria Municipal do Governo
Órgão/Unidade: 05.01
Atividade: 2065
Elemertfo de despesa: 3.3.9.0.30.00
Ponte: 01

CLÁUSULA V - DAS RESPONSABH.IDADES DA CONTRATADA
9.1 Responder, por quaisquer danos que venham a causar á União, Estado, Municipio ou a terceros,
emfunção doobjeto docontrato firmado.

9.2 Acei^, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ousi^ressões que se fiarem nos
serviços,de até 25%(wtte e cincoporcento)do valorinicial atualizadodo contrato.

9.3 Indenizar, inclusive a terceiros, em conseqüência de eventoais danos materiais ouinstltucion^,
causados pelo CONTRATADO ouseuspropostos, naexecução desuas atividades.

9.4 Mant^ durante toda a execução do contrato as mesmas condições exigidas no momento da
contr^ação.

9.5 O Contratado será responsável pelos danos que venha causar ao patrimônio do Municipio, por
imprudência ou negligencia especialmente quando aqueleestiver sob seus cuidados.

CLÁUSULA 10"- DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
101 Dar ciência á CONTRATADA de quaisquer modificações quevenham a ocorrer nestecorrtrato.
10.2 Efetuar todos ospagarr^tos nascondições pactuadas

CLAUSUUIV - DARECISÃO
O presente crxitrato %tá rescindido naocorrência dashipóteseprevistas, em especial nos Artigos
77 e 78, bem como em qualqi^ outro dispositivo daLei n** 8.666/93 e suas posteriores alterações, ou
mediante inidativa expressaporescrito, de umadas partescomantecedência mínima de 30dias.

CLAUSULA \r - DAS PENAÜDADES E MULTAS

Nos casos de atraso injustificado ou mexecuçâo total ou parcial do compromisso assumido com o
contratante as sanções administrativas ^iicadas a osntratada serão:

12.1 -Advertência sempre queforem constatadas infrações leves;

12.2 - Multa poratraso imotivado no cumprimento do objeto destecontrato será apHcado o diapoMo
do parágrato primeiro da dáusitia déomasegunda;

12.3 - Suspensão temporária de partíapar de licitações e impedimento de contratar com a
Adrmãstiaçâo Porum período de até 02 (dois) anos,confine disposto noinciso lildoarl 87de Lei
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12.4 •Declaração de inidoneidade para lidtar ou contrair com a Administração Púbica conforme o
cispostDno inciso ÍV do art. 67 da LeiFederal 8.666/93;

f^ragrafo primeiro •Oatraso injustificado no prazo de conclusão d<» serviços irr^^icará apficação
de muita correspondente a 1% por dia de atraso, calculada sobre o valor total docontrato, atéo limite
de 30% desse valor.

Para^afo segundo - Na hipótese da subcláusula anterior, oatraso injustificado por período superior
a 30 dias caracterizoá odescumpnmento total da obrigação, punivel com as sanções prevíst^ nos
incisosIII e IV do caput desta cláiBula.

Pará^afo terceiro - Serão ctmsiderados injustificados, os atrasos não comunicados
t^npesbvamente e indevidamente fixKtaDentados, e a aceitação dasjustificativas ficarão a cntèrio do
Contratante.

Parâgjrafo quarto - Sempre que não houver prejuizo para o Confralante. ás penalidades impostas
poderão serrelevada outransformadas em outras demenor sanção, a seucritério

P»ègrafoquinto - Aapficação das peníriidades seráprecedida da concessão da oportunidade de
ampladefesa porparteda Contratada, na forma da lei.

CLAUSULA13' - DA UGISUVÇÃO
Opresente contrato è regido pela Lei n' 8.666/93 a qual as partes se sujeitam para resolução dos
casos em que este írtstrumento for omisso, aplicando as penalidade previstas nos artigos 86 a 88, da
mencionada Lei. que as partesdedaram ter plenoconhecimento do teor.

CLÁUSULA 14" - DA ELEIÇÃO DE FORO
As pates elegem o Foro da Comarca de Ibiquera/BA, para difimir quaisquer dúvidas decorrentes do
presentecontrato. /

E, por etarem assim, justos e contratados, assinam o
umsó fim em presençadas testemunhas abaixo assinar

Ibiquera-BA. 20 de fevereiro de 2020. A /

snteem 03 (três) vu» de igual teor, para

Tetemunhas:

MUr IBiOUERA

fvar Clái^ío de Almeida
CONTRATANTE

NVSTECroOS ECONFECÇÕES LIDA
CONTRATADO
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