
PEEEXTURA MUNICIPAL DE PINDAI 
CNP) 13.982,62410001-01 

Rua liberie Fausto, 426 - Centro- Pindai - a 
Fone .7i) 3661-1145/2263— CEfl, 46.360-1 

Contrato Administrativo n2  06912019 

Processo Administrativo n2. 139/*019  
Inexigibilidade de Licitação n2  0171203.9 

O MUNICÍPIO DE PINDAI, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Rua Ana Angelica 75, 

Centro, Pindai-Babla, inscrita no CNJ sob We  13.982.624/0001-01, neste ato pela Exm 9  Sr .2  IONALDO 

AURÉLIO PRATES, Prefeito Municipa 
1 
1, com endereço esidencial à Fazenda Pedra Redonda 1, Zona Rural, 

nesta cidade de Pindai portador a cédula de identidade n9 10.076.989-69, SSP-BA, CPFJME  N.° 
862,941.995-49, doravante denominada CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa CANA PRODUÇÕES 
& MS LTDA, inscrita no CNPJ/M N, *2.519.056/0001 S, com sede a Rua Dona Gertrudes iordao n9  324, 
sala 03, Jaragua, São Paulo-SP. CEP 05181-300, re resentada por Orlando Messias da Silva portador doR 

n2  19.395 75-1 4 SP/SP, inscrita no CF n2 103,844-158-79, CONTRATADA, perante as testemunhas abaixo 

firmadas, resolvem pactuar o present e Contrato, cuja  celebração foi autorizada pelo despacho do Processo 

Administrativo ri. 139/2019 e Parecer Jurídico e que se regerá pelo disposto nos termos da Lei Federal 
8,666/93, c regera pelas seg intes cláusulas. 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NL 017/2019 

CLÁUSULA PRIMEIRA -  DO OBJETO 1  
Contratação de pessoa jurídica visando apr 

Festejos Juninos 2019, neste município 

DATA LOCAL VALOR IJNITÂfl!0 FtS 

4/06/2019 PINDAI PE. AmÔNIO MARIA 

VALOR GLU(3;\L R 

§ 1,2 O contrato poderá sofrer, no total ou e m lo art 
1 
e, opressão ou acréscimo previsto em Lei, rio 

quantitativo de Serviço, bastando :pata isto, corpuni açao escrita da CONTRATANTE, com prazo de 
antecedência de 20 (vinte) dias para 6acréscimos"mediante celebração determos Ad uvas e prevalecendo 
os preços unitários ora pactuados. 

CLÁUSULA S GUNDA—PRAZO 
1.2 O prazo de execução do contrato será ate ato 	 ,.. 1 dimplemento dos Serviços, tendo te contrato a 

validadepor 03(t ês) m es, ode; do ser prorro o a critério da CONTRATMJT com o cun'.uidariue 
da CONTRATADA, por período sucessivo, desde que-ateorfidos os interesses dos CONTRATANTES e até o 
limite máximo previsto. No art. 57,1 da lei 8.666/93 nas mesmas condições aqui previstas, desde que não 
ultrapasse o valor estabelecido nest modalidade 	lici açao ria data assinatura deste. 

- 2.2 O profissional deverá se apresentar no local é vento com 02 (duas) horas de antececlênc a 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E FORMA DE PAGAMI 
§ 19 O valor global deste contrato é de R$ 45,000, o 
cl rpesas necessárias à perfeita prestação dos rviços 

previdenciária, imposto;, taxas, dontribulçôes 

pagamento adicional, 

Rua Tibêrio Fausto, n° 426, Cen 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAI 
CNPR 13,922.524» 

Rua Tabério Fausto, 426 - Centro- Piridai — Bahia 
fone:1(71) 3661-2245/2263— CE?.; 46.360-000 

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

§ 12 A despesa decorrente do preknte Contrato correra por conta da seguinte dotação orçamentaria 

cignte, no orçamento relativo ao ekerdciade 2019. 

UNIDADE ORÇAMCNTARIA 02104.00 ~ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

PROJETO /ATIVIDADE 
21fl7 

- COMEMORAÇÃO DE FESTIVIDADES 

ELEMENTO DE DESPESA 3390 39.00 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA JURIDICA 

§ O Q pagamento será realiaado d seguinte forma: 	°J (cinquenta por cento) do valor sara pago até o 

dia 10/05/2019, ova ar remanescente será quitado cri ate 24 horas antes da evento. 
§ 3° Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a 
tramitação da fatura será sLspens,L para que a CONTRATADA tome as providências necessárias a sua 

correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reap e5 .ntaçao da fatura, 

devidamente corrtgida 
§ 49  Nenhum pagamento  sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de sanção ou inadimplen ia sem que isso  gere direito 
a reajustamento de preço. 
Fs  59  O pagamento estaca condicionado ao cumprimento do estabelecido neste contrato e na 
Inexigibilidade, notadamente, o previsto no 49  desta Cláusula 
§ 60 Nenhum pagamento isentará Ia CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem im
ap ovaçao definitiva dos serviços fornecidos, total tiu tcialmente 
§ 70 A CONTRATANTE poderá d ddzir das faturas 	ram pagas a CONTRATADA:  

as quantas a ela devidas pela CONTRA AD 	ualquer titulo; 

li 	o valor das multas porve it ra aplicadas, á ohformidade com o Contrato; 

IlL 	o valor dos prejuízos causados em d o ré 	dc s n'iças contratados; 

IV, 	o valor cio reembolso de p1  garnentos felt 	a CONTRATANTE terceiros, por danos ou ação da 

CONTRATADA, durante a execuçãQdo Contrato. 

§ 71  A CONTRATANTE não estar4  sujeita qu Iqu 	11  por atraso de pagamento.  Entretanto, 

in sempre que as faturas não fore 	iquldadas o datas de vencimento, os valores respectivos serão 
acrescidos dos juros de mora de 1k um por centa) 	me; calculados 'pra rata para os dias do efetivo 
pagamento 

plicará em 

§ 82  A CONTRATADA não podeb fazer cessãa 
concordância prévia e expressa  d CONTRATANTE 

CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO 

A alteração de quaisquer das clausulas ou o' 
através de Termo Aditivo ..  assinado pelas parte 
diLei Federal n.- 8.565193 e alterações po t rio 
§ ÚNICO - Fica a CONTRATADA obrigada a aceit 
supressôes que se fizerem necessarios r' pra taça 
inicial atualizado deste Contrato 

CLÁUSULA SEXTA— OBRIGAÇOESJDA CONTRATAN 
§ 1Q Realizar o pagamento a CONTRATADA, descor,  
§2R Revisai, quando for o caso, o Cont ato, 

1,10 
necessários.  

Rua Tibérfo Fausto, e." 426, 
Ë-MAEL: licitaoaopihdal@rjrnail. 

decorrentes do Contrato, salvo com a 

ntidas neste Contrato, só poderá ser pr adida 

rdado o disposto no art. 55., inciso 1, alínea 

condiç5es, contratuais os acréscimos dou 
iço, até 25% (vinte cinco por cento) do valor 
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PREFEITURA MUNICIPALI) INDAI 
CNPJ 13 &L62410001-Ol 

Rua Tib&ia Faus 0,426 Centro Pindai — 
Ven& (77) 3667-124511163— Cf P.-. 46,360-000 

3° À Prefeitura fica reservado o direito de paralisar ou suspender, a qualquer momento, a execução do 

Contrato, caso haja qualquer infringência das normas legais ou procedimentos aplicados 

§49 Fica a CONTRATANTE isent de quaisquer reclamações ou ações que possam advir, de infração 

decorrente da execução do Contrato,  
§72 Avaliar e aprovar ou não, qualquer sen 

§S2  Disponibilizar alimentação e zua mine 
Ç92Notificar a CONTRATADA, por escrito, 

serviços, 	 sempre 

e de aprimoramento ou correção 1 desse 
• interpretação dos mesmos; 	i 
§100  Notificar a CONTRATADA, por escrito, e com 

defeitos ou 1rregul0ridades rr fic9das na execução 

previstas no Contrato. 

CLAUSULA SÉTIMA-OSrnGAÇÕESbA co 
§ 1°Cumpr r e fazer cumprir as narinas e 

Municipal de referencia ao objeto deste Contr; 

§ 221viariter durante toda execução do Contrato, em 
condiçoes de habilitação e qualificação exigidos ni 
§ 32 Comunicar à CONTRATANTE por saito, 

do serviço, a fim cle serem analisadas e toma 

§ 42 A CONTRATANTE não respondera por qu Isp 
tributino, trabalhista, decorrente cl 

responsabilidade serão exckq wamente d 
quitação das obrigações pre''idenci ria 

§ 52 Realizar os serviços constants na Clãusul 
Segunda, sem prejuízo ria outros e 

§ 5e Efetuar o pagamento de tdos os irriposti  

federal, estadual ou municipal, vigentes,lbê 
que lhe venham a ser imputadas, indusiv 
dolosa ou culposa de prepo4tos da CON RA 

§ 72 Efetuar o pagamento dos salários, encarg 
de transporte, estada ejouciárías, alimenta 
pessoal encarregado dos serviços ohj 
rigorosamente, as dispo içes da Censo] ' i, 

§ 82  Atender, com presteza cS chamados 

executados, providenciandO imediatame 
§ 99 Quaiauer discrepância na Prestação doss  

davera estar de acorda com a proposta d 11, 
6M5 para a CONTRATANT , bem cç)rno_ná api 
outras irregularidades na execução do contrai 

41,09  Garantir os serviços executados rigoro mente de acordo  
aplicáveis, pelo prazo de duração da execuçã dos 	

or o com as  especificações e normas técnicas 

no açt. 1 245 do C digo CMI, ficando, a ~RAIADA obrigada

iços,- Sem 	zo da responsabilidade prevista 

incorretos determinados pelaCONTRATANTE'.
• 	a refazer as suas custas os serviços 

iço executado pela CONTRATADA; 
ral para os profissionais; 
de modificações introduzidas nas especificações técnicas dos 

houver 	 necessidade 

om ela colaborando, quando solicitada, no estudo 

expresso ciente, fixando-lhe prazo para corrigi 
ontrato, bem como da eventual aplicação de multa 

editadas pela CONTRATANTE e pelo Poder úblico 

ibilldade com as obrigações assumidas, todas as 
xigibilidade 

dificuldade eventual que atrapalhe a boa execução 
Providências cabiveis 
us, direitos ou obrigações vinculadas a legislação 
do presente contrato, cujo cumprimento e 

A, tabeiidu ci esta cipi eseriwr mensaírnente a 

abaihistas, previdenciários adicionais, despesas 
mento e quaisquer outras despesas com o seu 

rato, competindo-lhe, também, observar, 

do Trabalho e da legislação correlata, 
oes sobre a qualidade dos serviços iecnicos 

orreção, 
biCtO desta ina'4gib;fld-,a quc uLn râwriamente 

ia, implicará cmii sua corrução,  sem qualquer 
ções por eventuais atrasos ou quaisquer 

,e contrato, nos pinos estipulados na Cláusula 
o Contrato; 

aisquer outros Encargos fiscais, de origem 
ucisquer despesas judiciais ou extrajudiciais, 

erceiros, decorrentes de ação ou omissão 

Rua Tibeno Fausto o 4 8, Cerijo 
MAl 	licilaceopiri ai@9rndl com 
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PREFEITU 
	

N 
CNPJ: 13.982.624/ 

4 Tibena Fausto, 425 - Ceiiti 
pâre (7fl3657-224512263— C 

flndai - Bahia 
46S&3-000 

:ases de atraso superior a 30 (trintaj 

to, a depcnaopr 

61 
	

Q 
	

EL.: (17)36a7-224 
E LICITAÇÃO N." 017. 

d 

o 

CLÁUSULA OFTA•VA- RESCISÃO 

A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente  presente CONTRATO nas hipóteses previstas no 
art 77 e 78, incisos 1 a XII da Lei n 8,666/3. .e alterações posteriores, sem prejuízo das penalidades 

rites- 
escisão do Contrato se da em caso de c.oyi eniencia e a critério único daAdminist aço Pública, 

caso de rescisão deste contrato, a CONTRATADA recebera apenas o pagamento dos servicos ia 

rnecídos e aprovados pela CONTRATANTE.  

responsabilidade da CONTRATADA por p rdas e danos que causará CONTRATANTE ou a rcei os, em 

consequência do inadimplemento das condi s eontratuais- 
§39 As multas aplicadas pela CONTRATANTE rao escontadas no pagamento da fatura, ou cobradas 

judicialmente. 

§42  Os danos e prejuízos causados à CONT 
CONTRATADA(S), serão desd,ntado no p 
(quarenta e oito) horas, con 6dci da noti! 

ressarcimento à CONTRATANTE. 

CLÁUSULA NONA— DAS PENALIDADES-

§12 

ENA1JE&DIES

§ 2 O descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a 

CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal n 8.666/33, (art 36 e seguintes], garantida a previa 
defesa em processo administrativo.  

§29 As penalidades estabelecida: 5 em Lei não excluem qualquer outra prevista  no contrato, nem 

IA 
	

carrncia dos serviços fornecidos pela(s) 
atura, salvo se, no prazo máximo de 48 
5CIVCI triviaaaa WFnKAIADA esta fizera 

§52A CONTRATADA que incidir rias hipoteses a 
graduada conforme a gravidaJe da infra  
processo administrativo, garantida n ampla d 

§62 Impedimento de licitar e contratar com a Âdrru 
quando: 

	

1 	Não celebrar o contrato; 
II Apresentar documentação falsa; 
P1. Ensejar  retardamento da eecuç objet 
IV. Mio mantiver a proposta; 

	

V 	Falhar ou fraudar na execuçãp do contrato; 
Vi Comportar-se de modo trudàheo, 

	

VII 	Co ri terfraude fiscal. 
§7 2  A inexecu ção total ou par ciai do objeto desta 
administração da .aplicar as seguídtes sançõe 
1 Advertência - será aplicada de forma oral ou escrilí  
II Multa - A multa será graduada de acordo com a gi 

	

14 	0,3% ao dia, ate o 30 (trtésimo) dia de at 

	

fixado neste Edital;
c) 	IS (quinze por tento) sobre o valor do Ccvn ra 
o reforço da Caução ou em a 	 o mar o Contra denti 
convocaçao, 

c) 20% (vinte por cento) sobre valor dos serviços 
dias. 
82 Suspensão tempor ária do direito de licitar, ei 

causado a Administração Pública Muni pai, q
11 
 ua n 

do 	o 

pico 

Rua Tibdrío Fausto, n. 26, Cento 
E-MAIL: ltciscaopindaimgrrralLcorn 

elaconadas, será aplicada 	wnlc sanção, 
M(0U de sanções Civis e criminais, após i  prévio 

contraditório, 
çin Pública pelo prazo de até 12 (doze) rr Sos 

o 	rtc ÓZS) veri 	s),-dará direito à 

intr aç es leves, a critério da Administr: 

dd a infraçào, nos seguintes limites mixi 
obre o valor dos serviços .não entregue no prazo 

err 	 c usa do adjudicatário erti efetuar 
ie 	 ias úteis, contados da data da 

o 
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PREFEITURA MUNICIPAL ÕE PINDAI 
C'IP3 13 982 62410001-01  

Rua Ibeno Fausto, 426 - Centro- Prndai - Bahia 
Fone (77) 3667-fl4S/2263' CEr 46 360-000 

ate 03 (três) meses, quand incidir duas vezes em atraso por mais de 30 (trinta) dias, no 

o ou m contratos distintos, 110 período de 01(hum) ar' 

ate 01(hum) ano nos casos em que a nadimplencia a arretar prejuízos para a Administração. 

não atender às especificaçãs técnicas e os quantitativos estabelecidos no contrato multa de 103/6  

b,2) 	paralisar ofornedmento doi objeto, si 

detO%320% 

§92  DECLARAÇÃO DE INIDONEIDA8E PARA VOTAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, que será 

aplicada à CONTRATADA quando iitcorrer pela segunda vez na falta prevista na alínea " b' do subitem 

anterior. 
§10° A suspensão temporária dofrnecedor cujo contrato co 
em vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitaÇDes  

o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta. 

§112  Declaração  de uiidqneidade1  para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, 

enquanto  perdurarem os  motivos kete m na tes da,írunição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 

ressarcir a Administração pelos preuízos resultantes e pó decorrido o prazo da penalidade aplicada. 

§129  As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo ma uno de 05 (cinco) dias ou serão 

deduzirias do valor correspondente 40 valor do fornecimento, após prévio processo administrativo, 

garantida a ampla defesa e o contraditório ou atn 	cobradas judicialmente, a critério da Secretaria 

Municipal da Administração. 

a) 
contrai 
ti) 
b.t) 
a 20%; 

a e prévia comunicação à Administração: multa 

Administração Pública Municipal esteja 
contratações no âmbito do Município até 

da, o cortratado responderá pela sua 
rife devidos pela Admnistraço, ou ainda 

§13° Caso o valor da multa seja superior ao v 
diferença, a qual será descontada dos pagamen 

çpbrada judicialmente 

§149  A multa poderá ser aplicada cumulativa 
infração cometida pelo contratado e dos r 
impedindo que a Administração r cinda unilat 
§1 SPOs danos e pr juízos serão te sarcidos à cont 
após prévio processo administratno garantiria a 
administrativa a Contratada, sob pena de multa 
§16 Nei hum pagamento isentara a CONTRATA 
prevalecerão até a vigência das gaanti s prevista ti 
§172A CONTRATADA ficará sujeit, em Caso, de itt 
penalidades previstas na Lei Federal nA 8.66 

po s lideci 
 

civil e criminal,  

CLÁUSULA DECIMA — CESSÃO OU tRANSFERFNCI 

O Contrato não poderá ser objeto, de Cessão o 
salvo motivos CoMProvadamente fel v ritos e 
esta possa aceitar quaisquer das sftuaçóes acim  
contratada atenda a qualificação âIgida dos iiciti 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - INCIDÊNCIAS El 

Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, co 

decorrência direta ou indireta do presente Contra 
do Contribuinte, assim definido na Noma Tributari 
sociais devido à CONTRATADA.  

Rua tibério Fausto n 426, Cont 
E-MAIL hcitacaopindai©.gntitcorn 

drnais penalidades, a depender cio grau da 
dos a Administração Publica Municipal, não 

rIo prazo má 
defesa e o co 

ode 48 (quarenta e oito) hora 
aditõrio, contado da notificação 

sponsabi 
	

s contratuais, as quai 

to de suas obrigações contratuais, às 

lteraçâes postrres sem prejufro da 

orlo ou em parte, pela CONTRATADA, 
que a exclusivo juiza da CONTRJJAPLyc 

zará por escrito, desde que a nova 

iscais e parafiscais) que si 
tução, seria de exclusiva 

résirjnsabuídade trabal 



Pindal- BA, 25 de abril de 2019 

IONALDO AUL1O PRATES 

MUNICÍPIO k PINDAÍ 
CONTRATANTE 

CAMA PRODU 
CNPJ/MF n2 .flSlSEsG#rá)6175 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

CPF N9, 0-)() 

Rue Tibrjçj Fausto eY 426, e1 
E-MAIL lidtacaopindajjumaitcc,rn  LQQ0 TEU (77 

UDAQE DE LlCr 
7-224.512263 

N.° 017/2a1 

aURA MUNICIPAL DE P1 
-- 13,982.624/00O0 

Rua Tiheno Fausto, 426 Centro- Pindai - Bahia 
ronef, C7) 3667-fl491126&-  CEP.,  46, 

§ 1°C 155 devido pela CONTRATADA a Fajenda Municipal, em razão do tatu ementa de serviços abrangidos por 
este contrato, devera ser retido na foÁte- pagadora  por se tratard responsabilidade tributaria por definiçao 

legal, conforme legislação pertinente1, na ocasião do pagamento da fatura 

§ 29A CONTRATADA declara haver levadb em conta, na apresentaço de sua proposta, os tributos incidentes 
obre a prestação dos serviços, não cittiendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para 

--feito de solicitar revisão de preços cr recolhimentos determinados pela autoridade competence 

§ 3Fcando comprovado, depois do ne3ócio realizado que a CONTRATADA acresceu indevidarnent a seus 

preços valores corr spondent e a qkjaisquer tributos nau incidentes sobre os serviços contratados, tais 

valores serão imediatamente excluídos, com o reembolsado valor porventura pago i CONTRATADA 

ciÂusuL& DÉCIMA SEGUNDA - FAOJILDADE DE EXI 

Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição 
deste CONTRATO, tal faculdade não Importará em nov a , não se caracterizando como renúncia de exigi-

la em oportunidades futuras,  

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Guansimbi, Estado da 

decorrentes do cumprimento deste F0ntt0  renunci 

que seja.  

E por estarem assim, justas e contratadas, s ri ri 	es ONTRATANTES diante das tçtem jni-,a 

abaixo, a presente instrumento conratual em O 	ua ia de igual teor 

OvMyLt 

á à competente para dirimir questões 

qualquer outro por mais privilegiado 


