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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA

Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí/BA – fone (73) 271-2101/2110

CNPJ.: 13.858.303/0001-91
CONTRATO Nº 033/2020.
DISPENSA Nº 028/2020.
PROC. ADM. Nº 039/2020.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ, ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de
Direito Público Interno, com sede na Praça Manoel Novaes, nº. 08, Centro, Iguaí/BA, inscrita no
CNPJ sob Nº. 13.858.303/0001-91, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. RONALDO
MOITINHO DOS SANTOS.
CONTRATADO: PATRÍCIA TELES GOES - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o
CNPJ nº 02.479.124/0001-27, com sede na Rua Siqueira Campos, nº 121, Centro, Vitória da
Conquista, neste ato representado por seu sócio-gerente.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. Constitui objeto deste instrumento, contratação de especializada para confecção de 420 pastas
star em nylon na cor preta, medindo 38x27x7 cm com bolso frontal e tela para squesser, com
detalhes verde bandeira, para distribuição para os professores da rede municipal de ensino.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o VALOR GLOBAL DE R$ 7.964,00 (Sete mil,
novecentos e sessenta e quatro reais) pela prestação do serviço descrito na cláusula primeira deste
contrato.
2.2 – DO REAJUSTE - Os preços deverão ser mantidos fixos até a liquidação, e qualquer fato
superveniente deverá ser comunicado por escrito ao CONTRATANTE.
CLÁUSULA TERCEIRA: DOS PRAZOS
3.1. A vigência do contrato será de 1 (um) mês, a partir da data de assinatura do contrato até o dia
03 de março de 2020.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES
4.1. A CONTRATADA assume, exclusivamente, todos os encargos decorrentes das obrigações
trabalhistas, previdenciárias, sociais, de seguro com pessoal que vier a contratar, transporte, carga
e descarga, comprometendo-se, ainda, a observar as normas técnicas, no que lhe for aplicável.
CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES E RESCISÕES
5.1 - Este contrato poderá ser alterado, nas hipóteses previstas no artigo 65 da Lei nº 8.666/1993,
desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
5.2 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do presente instrumento.
5.3 - As supressões, resultantes de acordo celebrado entre as contratantes, poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
5.4 – A execução do contrato, objeto da licitação, poderá ser suspenso ou rescindido nos casos
previstos na Lei de Licitações, como também nos seguintes casos:
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a) Pelo Município de Iguaí, quando for por este julgado que o fornecedor esteja definitiva ou
temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da dispensa de licitação que deu origem
ao contrato ou pela não observância das normas legais;
b) Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, demonstrar que está definitiva ou
temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da dispensa de licitação e devidamente
aceito pela Administração Municipal de Iguaí, nos termos legais;
5.5 - A rescisão poderá ainda ocorrer quando houver:
a)Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execução do objeto contratado.
b)Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução do Contrato.
c)Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Prefeita Municipal.
d)Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a
situação, caso em que sua decisão deverá ser comunicada por escrito à Administração Municipal.
5.6 - A solicitação da CONTRATADA, para rescisão do contrato deverá ser formulada com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Prefeitura Municipal através de sua
representante legal a aplicação das penalidades previstas neste contrato, caso não aceitas as
razões do pedido.
5.7 - Este instrumento contratual poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer momento, por
quaisquer das partes, desde que a parte interessada na rescisão comunique por escrito a outra,
com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Tal rescisão desobrigará ambas as partes, ao
pagamento de multas ou indenizações.
5.8 - O presente contrato também poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração, nos
casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO
6.1 – A fiscalização da entrega do objeto desta dispensa estará a cargo do CONTRATANTE,
através de funcionários, por ela designados, cabendo aos mesmos que se faça cumprir o que
contém o presente Contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1 – As despesas decorrentes deste ajuste correrão às custas da seguinte Dotação Orçamentária:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6006- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FONTE: 19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
PROJETO/ATIVIDADE: 2017 - CAPACIT., CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
EM EDUCAÇ. FUNDAMENTAL
E. DE DESPESA: 3.3.90.39.00
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO
8.1 – Os pagamentos deverão ser efetuados até 10 úteis após o fornecimento do objeto desta
dispensa.
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8.2 - O pagamento efetuado não isentará a CONTRATADA das responsabilidades decorrentes do
fornecimento.
CLÁUSULA NONA – DA NATUREZA JURÍDICA
9.1 - A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios de
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº
8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal.
9.2 – Fica eleito o foro da Comarca de Iguaí-BA, para solucionar todas as questões oriundas deste
ajuste, quando não resolvidas por via administrativa, renunciando as partes a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
E, por estarem as partes assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em três vias
de igual teor e forma e uma só finalidade, perante duas testemunhas que igualmente assinam.

Iguaí, Bahia, 03 de fevereiro de 2020
______________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE
________________________________________________
PATRÍCIA TELES GOES - EPP
CNPJ nº 02.479.124/0001-27
CONTRATADO
Testemunhas:
1. _______________________________________
CPF Nº.
2. ____________________________________
CPF Nº.
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DISPENSA Nº 028/2020.

PROC. ADM. Nº 039/2020.

Nome da contratada:

Patrícia Teles Goes - EPP
CNPJ:
02.479.124/0001-27
Endereço (Rua, Av., Praça, etc.)

Rua Siqueira Campos, nº 121
BAIRRO

Município:

UF

CENTRO

Vitória da Conquista

BA

Objeto:

Constitui objeto desta dispensa contratação de empresa especializada para confecção de 420
pastas star em nylon na cor preta, medindo 38x27x7 cm com bolso frontal e tela para
squesser, com detalhes verde bandeira, para distribuição para os professores da rede
municipal de ensino.
Valor:

R$ 7.964,00 (Sete mil, novecentos e sessenta e quatro reais)
Razão da escolha do fornecedor e justificativa do preço:

A Prefeitura Municipal de Iguai, Estado da Bahia, efetivará contrato com a Empresa Patrícia
Teles Goes - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
02.479.124/0001-27, com sede na Rua Siqueira Campos, nº 121, Centro, Vitória da
Conquista, Bahia, para confecção de 420 pastas star em nylon na cor preta, medindo
38x27x7 cm com bolso frontal e tela para squesser, com detalhes verde bandeira.
Segundo o que dispõe a lei de Licitações, é dispensável a licitação para contratação de
serviços (diversos de obras e serviços de engenharia) e compras de valor até R$ 17.600,00
(Dezessete mil e seiscentos reais). A economicidade é, em suma, o fundamento, da referida
dispensa de certame licitatório. Observe-se que a licitação tem um custo financeiro para a
Administração Pública e há hipóteses em que este custo financeiro é superior ao benefício
que dela, licitação, advirá. Ressalta-se, também, que o valor do objeto contratado está
compatível com os valores praticados no mercado, não havendo registros que desabonem o
histórico profissional da contratada.
Art.24. É dispensável a licitação:
II- para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento)do limite previsto

na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos
nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou
alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6006- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FONTE: 19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
PROJETO/ATIVIDADE: 2017 - CAPACIT., CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS EM EDUCAÇ. FUNDAMENTAL
E. DE DESPESA: 3.3.90.39.00
base legal:

ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666 DE 21.06.93.
Unidade Solicitante:

Secretário:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Valter Santana Pinheiro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO – JUSTIFICATIVA / DATA / ASSINATURAS E NOMES DOS MEMBROS
Na forma da justificativa apresentada pelo Secretário de Administração no presente termo de Dispensa
de Licitação, a contratação encontra respaldo no Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93, que fundamenta e
autoriza, com Dispensa de Licitação.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO – ASSINATURAS
DATA

_________________________

03/02/2020

Edineide Lousado de A. de Oliveira

Presidente

_________________________ ________________________
Rosiane O. dos S. Pereira Evanete C. dos S. Cardoso

Membro
Membro
DESPACHO FINAL DO ORDENADOR DA DESPESA – HOMOLOGAÇÃO
DATA

DE ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO.

03/02/2020.
RONALDO MOITINHO DOS SANTOS
Prefeita Municipal
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