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Processo n° 137/2017 - Dispensa nº. 034/2017 
 

TERMO DE CONTRATO Nº 303/2017 
 

 
Por este instrumento particular de contrato, de um lado, o Município de Itanhandu, Estado de 

Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº 18.186.718/0001-80, com Sede Administrativa nesta cidade à 
Praça Prefeito Amador Guedes, nº 165, CEP – 37.464-000, representado por seu Prefeito Municipal Sr. 
Joaquim Arnoldo Evangelista Silva, casado, residente e domiciliado na Rua casado, portador do RG MG 
1.032.813 SSP/MG e do CPF nº 346.731.486-49, domiciliado e residente na Rua Manoel Carneiro, nº 489, 
Bairro Industrial, Itanhandu/MG, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa 
Distribuidora de Fogos São Francisco LTDA, sediada na Fazenda Morcego, s/n, Zona Rural, Santo 
Antônio do Monte/MG, CEP: 35.560-000, CNPJ 08.074.300/0001-27, representado pelos sócios 
Marcelino Flávio de Oliveira, brasileiro, casado, portador do CPF nº 484.558.816-15 e do RG nº M-
1.763.572, e Raphael de Castro Oliveira, brasileiro, solteiro, portador do CPF 102.108.606-18 e do RG nº 
MG-15.546.811, ambos residentes e domiciliados à Praça Monsenhor Otaviano, nº 126, Centro, Santo 
Antônio do Monte/MG, CEP 35.560-000, doravante denominado CONTRATADA, com fulcro e nos 
termos do PROCESSO N.º 137/2017  - MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 034/2017 e 
nos termos da Lei Federal  Nº 8.666/93,  com suas posteriores alterações,  fica justo e  contratado  o que 
neste instrumento  se dispõe, que será pelas partes cumpridas, em  conformidade  com  as  cláusulas  e  
condições  abaixo  especificadas: 

 
DO OBJETO E DO PREÇO 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA:- O objeto do presente contrato: AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO DE 
FOGOS DE ARTIFÍCIO, PARA CELEBRAÇÃO DO ANO NOVO – REVEILLON 2018. 
 CLÁUSULA SEGUNDA:- Conforme proposta apresentada, através da Dispensa nº 034/2017, o valor a 
ser cobrado pelos será de R$ 5.750,00 (Cinco Mil, Setecentos e Cinquenta Reais). 
  

 DO PRAZO E VIGÊNCIA 
  
CLÁUSULA TERCEIRA:  
3.1 - O prazo de entrega do material será até o dia 20 de dezembro de 2017, no Paço da Prefeitura 
Municipal de Itanhandu, localizado Praça Amador Guedes, nº 165, Centro, em Itanhandu/MG, CEP 
37.464-000.  
3.2 – A vigência será até 31 de dezembro de 2017, contados da data de assinatura deste contrato 
administrativo. 
  

DAS CONDIÇÕES E FORNECIMENTO  
 

Termo de Contrato Administrativo que entre si 
fazem de um lado o Município de Itanhandu – MG, 
devidamente autorizado pelo Processo n.º 
137/2017 – Dispensa de Licitação N.º 034/2017 e 
de outro Distribuidora de Fogos São Francisco 
LTDA. 
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CLÁUSULA QUARTA:- A especificação do objeto é o fornecimento de 01 Kit Completo de 9 a 10 
minutos de duração para Show Pirotécnico, composto por 4 caixas modulares, totalmente a prova de 
chuva, acionado por controle remoto, acompanhado por um CD explicativo e Manual de Instruções, 
composto pelos seguintes itens: 
4.1 – 01 Torta com 100 tubos de 1,5 Polegadas – Cores e efeitos diversos 
4.2 – 02 Tortas com 150 tubos de 1,5 Polegadas – Cores e efeitos diversos 
4.3 – 01 Torta com 25 tubos de 1,8 Polegadas – Cores e efeitos diversos 
4.4 – Bonificação: 1 girandola 468 tiros 
 

  DA  FORMA DE PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA QUINTA:- O pagamento será efetuado num prazo de até 15 dias, por meio de crédito na 
conta corrente, após a apresentação da fatura/nota fiscal e à vista do respectivo Termo de Recebimento 
Definitivo do objeto. Nota Fiscal deverá especificar o nome do banco, o código e nome da agência e 
número da conta corrente, na qual deverá ser feito o depósito do valor correspondente. 
CLÁUSULA SEXTA: Serão processados os descontos e retenções, nos termos da Legislação local e 
federal; para a efetivação dos pagamentos, obrigatoriamente deverá a empresa contratada apresentar o 
Certificado de Regularidade com o FGTS e a Certidão Negativa de Débito para com o INSS; 
 

 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
  
CLÁUSULA SÉTIMA: Além de outras decorrentes de normas legais e da natureza do presente contrato, 
são obrigações da Contratada: 
7.1 - Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório. 
7.2 - Responsabilizar-se integralmente pela entrega, inclusive fretes, seguros, cargas e descargas, se 
houver, desde a origem até a sua entrega no local de destino; sendo vedado ceder ou subcontratar, total ou 
parcialmente, o objeto deste Contrato.  
7.3 - Substituir às suas expensas, no total ou em parte, os produtos em que forem verificados vícios e 
defeitos; 
7.4 - Garantir a boa qualidade dos produtos entregues; 
7.5 - Absorver qualquer tributo, quer seja federal, estadual ou municipal, incidente direta ou indiretamente 
sobre os produtos que constituem objeto deste contrato, correndo à sua conta exclusivamente, os processos 
que houverem sido ou vierem a ser instaurados, abstendo-se ela, outros sim, ainda que demandada 
administrativa ou judicialmente, de cobrar a CONTRATANTE, qualquer tributo, ainda que suscetível de 
translação; 
 

  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
CLÁUSULA OITAVA: Além de outras decorrentes de normas legais e da natureza do presente contrato, 
são obrigações da Contratante: 
8.1 - Emitir nota de empenho a crédito do Fornecedor contratado no valor correspondente ao fornecimento 
do bem. 
8.2 - Efetuar o pagamento referente ao objeto a ser contratado nos termos da Cláusula Quinta do presente 
Contrato. 
 

 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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CLÁUSULA NONA:- A dotação orçamentária destinada às despesas decorrentes da presente licitação será 
a seguinte:  
617– 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.30.00 – Fonte 100 – Recursos Ordinários – Material de Consumo 
 

  DAS PENALIDADES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA:  
10.1 - A adjudicatária que, convocada no prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar 
documentos solicitados ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido 
de licitar e contratar com a Administração Pública do Estado pelo prazo de até 2 (dois) anos, e, quando 
suspenso, descredenciado dos sistemas de cadastramento onde estiver inscrita, sem prejuízo das multas 
aplicáveis e demais cominações legais. 
10.2 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da 
CONTRATADA, sujeitando-se às seguintes penalidades: 

a) advertência por escrito, para entregas com atraso ou em desacordo com o estabelecido; 
b) multa: 10% (Dez por cento) do valor da proposta, no caso da adjudicatária, injustificadamente, 
desistir do fornecimento ou recusar-se à retirada desta. 
c) – multa: 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de rescisão unilateral do 
mesmo. 
d) diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do produto/serviço entregue se o atraso for 
de até 10 (dez) dias; 
e) diária de 0,2% (dois décimo por cento) sobre o valor do produto/serviço entregue se o atraso for 
superior a 10 (dez) dias ou até 20 (vinte) dias; 
f) diária de 0,3% (três décimo por cento) sobre o valor do produto/serviço entregue se o atraso for 
superior a 20 (vinte) dias ou até 30 (trinta) dias; 
g) impedimento de contratar com o Município de Itanhandu, por até 02 anos. 
h) – declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública. 

10.3 - As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do 
descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa. 

14.3.1 – Será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação do ato, o prazo para manifestação. 
10.4 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força 
maior ou caso fortuito. 
10.5 - Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito aqueles constantes no art. 393 do Código 
Civil Brasileiro. 
10.6 – Nas hipóteses em que o “Caso Fortuito ou Força Maior” forem aceitos, poderão ser prorrogados os 
demais prazos, automaticamente, por tantos dias quantos durarem as causas impeditivas, não se lhes 
aplicando quaisquer multas. 
 
  

DA GARANTIA 
 CLÁUSUL DÉCIMA PRIMEIRA: A CONTRATADA se obriga a fornecer o Kit objeto deste contrato 
com qualidade e se responsabiliza em reparar, sem custo adicional, quando não alcançarem os objetivos 
propostos e desejados. 
 

 DA  RESCISÃO,  ALTERAÇÕES   E   SUPRESSÕES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:  
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12.1 A rescisão deste instrumento poderá ser efetivada, caso ocorra os motivos mencionados no art.78 da 
Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, com comunicação por escrito, entregue, no prazo mínimo de 30 (trinta) 
dias, reger-se-á no disposto do art. 79. 
12.2 - Este contrato administrativo poderá sofrer alterações e/ou supressões, em forma de Termos 
Aditivos, em conformidade com os arts.  57 e 65 da referida Lei, bem como a recomposição de preço para 
a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro.  
 

 DO  RECONHECIMENTO  E  DAS  PENALIDADES 
 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A CONTRATADA declara reconhecer os direitos da 
Administração, em caso de Rescisão Administrativa, o disposto no art. 77, bem como, o descumprimento, 
devidamente comprovado, total e/ou parcial, de qualquer das obrigações estabelecidas  neste instrumento, 
sujeitará às partes,    as sanções previstas na Lei Nº. 8.666/93 e suas alterações e outras normas que regem 
a Administração Pública. 
 

- DOS CASOS OMISSOS E DO  FORO          CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:  
14.1 - Nos casos omissos e não previstos neste contrato administrativo, serão aplicadas as normas e 
regulamentações vigentes, que também prevalecerão quando houver conflitos em suas Cláusulas. 
14.2 - As partes elegem o Foro da Comarca de Itanhandu - MG, para dirimir as questões decorrentes deste 
instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
  E assim, ajustados e contratados na melhor forma de direito, as partes por seus 
representantes legais, assinam o presente contrato administrativo, em duas vias de igual teor e  forma  
para um  só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo identificadas e  assinadas.  

Itanhandu, 01 de Dezembro de 2017.  
________________________________              ________________________________ 
            C O N T R A T A N T E                                                          C O N T R A T A D O 
             Evaldo Ribeiro de Barros                                                 Marcelino Flávio de Oliveira 
            PREFEITO MUNICIPAL                                          DISTRIBUIDORA DE FOGOS SÃO  

  FRANCISCO LTDA 
 
________________________________              ________________________________ 
           ASSESSORIA JURÍDICA                          C O N T R A T A D O                       
GUSTAVO LEVENHAGEN MOURA             Raphael de Castro Oliveira 
                  OAB/MG 61.146     DISTRIBUIDORA DE FOGOS SÃO  
         FRANCISCO LTDA 
 
              TESTEMUNHAS: 
 
__________________________________          __________________________________  
   
CPF: _____________________________                   CPF: ______________________________   


