PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇ0 ES

CNPJN~. 14.147.946/0001-90

CONTRATO Nº 045/2017

CONTRATO

PARA

AQUISIÇÃO

DE

G~NEROS

ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MU NICÍPIO ITAJUÍPE, DO
OUTRO LADO, a SÁ PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E
HOSPITALARES COM. SERVIÇOS LTDA.

MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE, pessoa jurídica de di reito público interno, inscrita no CNPJ sob n2.
14.147.946/0001-90 com sede na Praça Adonias Filho n.216, nesta cidade de ITAJUÍPE, Estado da
· Bahia, neste ato representado pelo Prefeito o Sr2. MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR, brasileiro,
casado, portador da cédula de identidade n.2 0838171150-SSP-BA, C.P.F n.2 920.624.825-15,
residente e domiciliado a Rua Mar ia Pedro Hage, 281, Centro, nesta cidade, no uso das atribuições
·--·--· ·· Tegái's -e'

ai ·normas

gerais de que trata a Lei Federal n2 8.666, de 21 de j unho de 1993 e suas

alterações, e demais normas atinentes à matéria, daqui por diante designada si mplesmente
CONTRATANTE, e do outro lado a Empresa SÁ PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E HOSPITALARES COM.
SERVIÇOS LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CN PJ sob o n2 06.980.414/0001-00,
estabelecida

na

Rua

do

Paty,

n2

463,

Bairro

São

Caetano, ltabuna- BA, CEP.: 45.607-088, representada neste ato pelo seu Sócio Proprietário legal o
Sr. NAILTON SÁ SANTOS JUNIOR, inscrito no CPF/MFN2152.183.845-34, portador da cédula de
identidade N2 01272439-41 SSP/BA, residente na Pça Ver. José Adry, n2 32, 12 Andar, Centro, ltajuípe
- BA, tem entre si j usto e acordado, e celebram o presente CONTRATO media nte as seguintes
Cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e estabelecem, tudo de acordo com o PREGÃO
PRESENCIAL N2 003/2017, devidamente homologada pela autoridade superior em 17 de Fevereiro
de 2017.
..

~

. . .. . -

CLÁUSULA'PRIMEIRA
- DO OBJETO
'•' .......... .
O. presente instrumento contratua l tem por objeto a AQUISIÇÃO DE G~NEROS ALIMENTÍCIOS PARA
A~MERENDA

ESCOLAR.

ClÁUSULA SEGUNDA- DA DOCUMENTAÇÃO
Constituem partes integrantes deste Contrato, processo relativo ao PREGÃO PRESENCIAL N2
003/2017e todos os seus anexos, bem como a proposta de preços da contratada, vencedor
dositens:01, 07, 08, 09,17, 18, 19, 21, 23, 32, 35, 37, 38, 44, 45, 46,48.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
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à CONTRATADA o valor global estimado de R$ 95.434,40 {Noventa e
Cinco Mil Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Quarenta Centavos ) , conforme

A CONTRATANTE pagará

itens, quantit ativos e valores unitários abaixo:
ITEM

UNID

DESCRIÇÃO

QUANT

PREÇO

PREÇO

MARCA

UNIT
TOTAL
Achocolatado em pó Instant âneo, saco em pollet lleno leitoso
de 1 kg. Ingredient es indispensáveis: açúcar, cacau em pó, leite
em pó, com aroma natural, sem corantes artificiais. Deve

01

STELA

KG

1.000

8,65

8.650,00

PC

10.000

3,39

33.900,00

ESTRELA

PC

3.200

3,30

10.560,00

PETYAN

PC

080

3,49

279,20

LOSANGO

PC OU LT

200

3,29

658,00

VOKLON

KG

80

4,69

375,20

PADIM

constar na embalagem a data de fabricaçilo e prazo de

O' ORO

validade.
Biscoito tipo maisena, não permitido o uso de corant es
(Resolução CNNPA nt 12 de 1978). Embalagem dupla,
contendo 400 gr, com dados de identificação do produto,

07

marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido de
acordo

com

as

normas

e/ou

resoluções

vigentes

da

ANVISA/ MS.
Biscoito tipo rosquinha, banana e aveia, embalagem dê 400 gr.

08
.. -

Café. tõrrado e moido tradicional.. embalagem aluminizarla de

•

250 gr, contendo dados de identificação do produto, marca do

09

fabricante, data de ldentificaçilo e prazo de validade
F~rinha de Cereal Vitaminada, enriquecida em ferro e ácido

fólico, açúcar, amido, farinha de arroz, farinha de aveia, farinha
de milho. Embalagem com Identificação do produto, marca do

17

fabricante, rotulagem com Informações

nutriclon:.~ls,

prazo de

validade e conservaçllo do produto e peso liquido. Embalagem
com de 230 gr, acondicionada em p3cot e ou lata
Farinha de mandioca, com embalagens de 01 kg , de 11
qualidade, com identificação do produto, marca do fabriante,
rotulagem com Informações nutricionais, prazo de validade e

18

conservação do produto e peso liquido, de acordo com
Resoluçilo 12/78 da Comiss:lo Nacional de Normas e Padrões
para :Alimentos- CNNPA

r-----~~~~--~~~~~~·~----~-------~~---~-------+-------4-----------~-----·---·
~

Fil[inha de milho tipo flodio, embalagem de 500 gr. Com
identificação do produto, marca do fabrit:ante, rotulagem com

inforl)'lações nutricionais, prazo de validade e conservaçllo do

19

produto e peso liquido, de acordo com Resoluçllo 12/78 da

I

KG

800

2,72

2.176,00

INCAMilHO

Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos -

I

CNNPA
1

i

Feijão carioquinha, tipo 1. Embalagem com 01 kg, com
rdentificaç:!o do produto, marca do fabricante, prttzo de
~alidade

e peso liquido, de acordo

com

a Resoluçilo !2/7& da

KG

1.000

3,94

3.940,00

CHEFF

Comissão Nacional c!e Normas e Padrões para AlimP.ntos CNNPA.

------------------------------------····----------------------------------16- CENTROCEP: 45.630-()(J()
P RAÇA ADONIAS FILHO, N•.

'

I

I
I

I TAJUfPE - BAHIA

TEL./FAX. : {73) 3238-1712 E· MA !I.: U C:TAITAJUIPE@HOTMAI/..COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇ0ES
C~PJN11.14. 147.946/0001-90

Fermento seco em pó, isento de mofo ou qualquer substância

23

nociva, embalagem de 500 gr. hermeticamente vedada,

Margarina cremosa, 60% de lipídios, em conserva, pote de 500
32

gramas.

35

embalagem plástica, validade de no mínimo 04 meses.

Milho branco, para mugunzá, em pacote com 500 gr, em

Milho xerém,

embalagem

15

14,00

210,00

!TAQUARA

PT

350

3,15

1.102,50

DEUCATA

PC

950

1,98

1.881,00

INCAMILHO

PC

6.500

1,29

8.385,00

INCAMILHO

PC

500

3,00

1.500,00

FINNA

KG

40

25,00·

1.000,00

BOM SABOR

PC

2.600

3,18

8.268,00

SORA

PCT

50

3,99

199,50

SOL

KG

1.900

6.50

12.350,00

SEARA

de 500 gr. Com dados de

identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
37

UN

contendo prazo de validade e identificação do fabricante.

validade e peso líquido de acordo com as normas e/ou
resoluções vigentes da ANVISA/MS.
Mistura para bolo, sabores variados, peso líquido mfnimo de
450gr. Embalagem com identificação do produto, marca do

38

fabricante, data de fabricaçi!o e prazo de validade. O produto
deverá ter registro no Ministério da Saúde e/ou Ministério da
Agricultura.

-· . 44. ..
..

Pimenta do reino embalagem com 1 kg, com identificação do
fabriEante, 1Jrazo de validade , método de conservação, peso
lfquido
Prote.fl)a de soja texturizada, cor clara ou. escura. Embalagem
com 400gr, com dados de Identificação do produto, marca do

45

fabricante, prazo de validade e peso líquido de acordo com as
r1orm.as e/ou resoluções vigentes da ANVISA/MS.

46

Queijo parmesão ralado pacote de 100 gramas
.... ---- . .

~-···

Salsicha para hot dog com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo com a

..

48

- -Resólução ·12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos- CNNPA.

VALORTÓTAL DOS ITENS R$ 95.434,40 (NOVENTA E CINCO QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E
-

..

QUARENTA CENTAVOS)

•.

O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem Bancária em
conta corrent e 19.378-X agência n2 3445-2 Banco do Brasil indicada pela contratada, em
até 30·(trinta) dias após a data do recebimento de cada parcela dos produtos entregues,
mediante~a apresentação da Nota Fiscal.

-·- · - §.'iº

A . Contratada deverá encaminhar junto à Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de

F,()rnedmento, d~vfdamente ~ssinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo ou
pelo Secr:etár~o da pasta correspondente, para conferência dos qua ntitativos efetivamente
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§ 2º Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos, no todo
ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as
providências necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data
da reapresentação, devidamente regularizada.
§ 32 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços,
bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.

§ 42 A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e
trabalhistas.
CLÁUSULA QUARTA- DO FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
I - Os produtos serão solicitados conforme as necessidades das secretarias e deverão ser entregues
no local a ser especificado na autorização de fornecimento no prazo máximo de 3(três) dias úteis a
contar dô recebime-n to de cada solicitação.
11 - O recebimento dos produtos da presente licitação será pela Unidade requisitante, feito de forma

provisória
.
. no prazo de 01 (um) dia útil para avaliação. Caso os produtos sejam rejeitados, fica o
l?r<?ponente <;>brigado a efetuar a troca dos mesmos nas especificações exigidas em edital e
qu.antidÇJd.es. relativas., sem ônus para a Administração Pública, no prazo de 02 (dois) dias úteis a
partir da notificação;
§ ~2 Todos os. produtos entregues deverão estar rigorosamente de acordo com o que foi especificado
na Proposta,-bem como com o que foi solicitado no presente Edital;
§22 Em caso de devolução dos produtos, por estar ou estarem em desacordo com as especificações,
todas· as despesas serão atribuídas ao fornecedor;
3§ A licitante fica ciente de que se houver incompatibilidade de suas informações, com as
caracterlsticas_apresentadas pelos produtos, estará sujeita às sanções previstas na legislação vigente
e a ~ão substi~uiç~o pelo material ade_quado será considerado como recusa da entrega.
§ - 42 . A empresa deverá garantir a qualidade dos produtos

e

responsabilizar-se pordanos que

porventura -sejam causados pelo fornecimento de produtos de má qualidade.
§

5~ A

empresa-vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do Município,

encarregada de acompanhar a entrega dos produtos prestando esclarecimento solicitados,
atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual
deverá ser·aco.mpanhado por um encarregado da Pasta.
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CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

Constituem obrigações da contratada:
1.

Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes da proposta
vencedora, bem como do Edital e seus Anexos;

2.

Executar

diretamente

o

Contrato,

sem

subcontratações

ou

transferência

de

responsabilidades;
3.

Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante;

4.

Com unicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pelo Contratante qualquer
anormalidade de caráter urgente que possam prejudicar o fornecimento regular dos
materiais;

S.

Manter todas as condições de habilitação exigidas na licitação durante todo o período de
execução do contrato.

CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Constituem obrigações do contratante:
,_ ..... .
1.
Efetuar o pagamento na forma estabelecida no contrato.

i.

Proporcionar
todas as condições para _que a Contratada possa realizar o fornecimento de
·. .
-.
acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo
de:Refe(ência;

3.

Exigir à cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

4.

Ex~rc!'!_r.

o acompanhamento e a fiscalização da entrega dos materiais por servidor

~~peéi~lín~nte designado.. ·
S.

N·o.tificar· a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais descumprimentos das
?bri_gações c~ntratuais, fixando prazo para a sua correção;

6.

Verificar

minuciosamente,

no

prazo fixado,

a conformidade dos

bens

recebidos

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, pa ra fins de
aceitação e recebimento definitivos;

7..

-Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor
esp~c_ialmente

designado;

CLÁUSULA-SÉTIMA- DA VIG~NCIA
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O prazo de vigência do contrato inicia na data de sua assinatura e se encerra em 31 de Dezembro de
2017 ou com a entrega total dos produtos, o que ocorrer primeiro.
CLÁUSULA OITAVA- DA FISCALIZAÇÃO

Competirá ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato ,bem como o
ateste dos recebimentos dos produtos ,que ficará sob responsabilidade do Fiscal do Contrato, a Sra
Helena Rosa Gomes Santos Silva, Supervisara da Merenda Escolar deste Município sob nº decreto
66/2017, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do
CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA de total responsabilidade na execução do contrato.
§1º À FISCALIZAÇÃO caberá o direito de rejeitar quaisquer materiais que não satisfaçam os padrões
especificados ou os crit érios de qualidade requeridos, bem como de exigir sua pronta e imediata
substituição por outros que os atendam, sem que caiba à CONTRATADA qualquer tipo de reclamação
ou indenização.

§ 2º Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências
-~ - ---·oo-_,f;~S<::a~ eu

do -substituto, inerentes ao objeto do Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus

extra para a CONTRATANTE, não implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização
qualquer::exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRATADA, que é total e irrestrita com
telaçã:o- a-os· ·sérviços contratados~ inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer
falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução do Contrato.
§. __32_.A. atiyidade . de fiscalização nãc resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese, em

..

.

.

....

corr.esP.OJ1.sabilidade da CO~TRATANTE ou de.seus agentes, prepostos e/ou assistentes.

...

CtÁ~_Sl!LA NO.N A - DA MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

Os contratantes tê.m direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, com base no Art. 65, 11,
d_a ~ei ~·~~6/93, procedendo-se à revisão do mesmo a qua lquer tempo, desde que ocorra variação de
preços determinado · pelo órgão regulador, que seja imprevisível ou previsível, porém com
cÕnsêqLiênciâs ·incakutáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no

--

.. -

presente instrumento.

§ 1º A _c9_rtratada, quando for o caso, deverá formular à Administração requerimento para a revisão
do·
contr.ato,
.
. .. ....
. comprovando a ocorrência de aumento de preços, , obedecendo o que se segue:
~

i - a ·comprOvaÇão
será
feita por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas
._,
.
fiscàJs .. ~e_' aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da
e'laboráçã·o da
momento do pedido de revisão do contrato;
.. - proposta e do
.
~

~ \~ í
-..- _- - - - - - - P -RA_ÇA_A_D_O-NI_J\S_F_I_LH-0.-,N-11-. -16- --CE-,.,/;'"aCEP: 45.630·000 ITAJUIPE- BAHIA
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11 -junto com o requerimento, a contratada deverá apresentar planilhas de custos comparativa entre
a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato, evidenciando o
quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor total pactuado.
111 - A Administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à revisão do
contrato.
§ 22 Independentemente de solicitação, a Administração poderá convocar a contratada para
negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas especificações
indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços do combustível no mercado.
§ 3º As alterações decorrentes da revisão do contrato serão publicadas na Imprensa Oficial.

CLÁUSULA DÉCIMA- DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos financeiros para fazer face as despesas correrão por conta das seguintes dotações
__ ---~~ç~~~~tá!ias:. .
.~·

-

.,,
~

Órgão

Unidade

.

Secretaria
Municipal de
Educa§ão

02.05.00
Secretaria
Municipal de
:· Educ,aç~'?
·: · ·
..

· ~

3.3.9.0.30.00
Manutenção da

Material de

Alimentação

Consumo

de Educação

Transf. Rec.
FNDE

escolar

2.065

02.05.00
Secretaria Municipal

ow

2.065

02.05.00

de Educação

Fonte de Recurso

Atividade

~

Secretaria Municipal

"

Elemento Despesa

Orçamentária ,··•~
d i:

02.05.00

ProJeto

c

3.3.9.0.30.00
Manutenção da

Material de

Alimentação

Consumo

Recursos
Ordinários

escolar

tLÁUSÜLA DÉCIMA PRIMEIRA- DOS ENCARGOS E TRIBUTOS
Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o ônus dos encargos e tributos, incidentes sobre o
fornecimento dos produtos, objeto do presente Contrato.

- CtÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS SANÇÕES
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Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na licitação, erros ou atraso na
execução do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério,
isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes
penalidades:
a) Advertência por escrito, nos casos de falta leve.

b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia em caso de suspensão do fornecimento dos
produtos, até o limite de 10 (dez) dias corridos, calculado sobre o valor do Contrato, quando não
comprovar motivo de força maior ou caso fortuito impeditivos do cumprimento da obrigação
assumida dentro do prazo estabelecido, que venha a ser reconhecido pela Administração. A partir do

11º dia, será considerado descumprimento total da obrigação assumida.

c) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, em caso de
descumprimento total das obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior que venha a ser
recônhecido pela Administração.

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o município
.

- . -

de ltajuípe, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos de falta grave, consideradas aquelas

qÚe ·causem prejuízo à Administração;
e) Impedimento de licitar com a Administração Pública (declaração de inidoneidade) pelo período de
até S{cinco) anos, nos casos de falta gravíssima, especialmente se a CONTRTADA falhar ou fraudar a
execução do contrato, comportar- se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal ou qualquer ato ilícito.

§"ie As·multas· referidas nesta cláusula serão descontadas no pagamento ou cobradas judicialmente.
'§ 22 As sanções previstas nas alíneas "a" e "f' poderão ser aplicadas cumulativamente com as

sanções ·previstas nas alíneas "b", e "c"

.....
.,

§ 42 As multas poderão ser descontadas dos pagamentos por ventura ainda devida à ADJUDICATÁRIA

ou recolhidas diretamente à coma corrente do município de, no prazo de 15 (quinze) dias corridos,
contados ·a partir da data da notificação do ato de punição, ou, ainda, quando for o caso, cobrado
ju-dicialmente; no.s termos do artigo 86 da Lei ne 8.666/93 .

.

. -.- .

·'

PRAÇA ADONIAS FILHO, Nll. 16- CENTROCEP: 45.630-DOO ITAJU{PE- BAHIA
TEL./FAX.: (73) 3238·1712 E·MAIL: UCITAITAJUIPE@HOTMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE
DEPARTAMEN TO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
CNPJNt .14.147.945/0001-90

§ 52 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e

as justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e
comprováveis, a critério da autoridade municipal competente, desde que formuladas no prazo
máximo de OS (cinco) dias úteis da data em que a ADJUDICATÁRIA tomar ciência.

§ 62 No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e a ampla
defesa.
§ 72 Será considerado descumprimento total da obrigação assumida, o atraso superior a 30(trinta)

dias corridos na entrega da parcela dos produtos solicitados.

CLÁUSULA DtCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
Este contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da Administração nos casos
_ .• _ _ enur:nerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n2 8.666/93.
PARÁ(i~FP .ÚNICO - A rescisão do presente contrato poderá ser, ainda, amigável, por acordo entre

as partes,

r~duzida

a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a

ªdl:f)inistr_ação, ou judicial, nos termos da legislação.
CLÁÜSULA Dt CIMA QUARTA- DA SUCESSÃO
O presente instrumento obriga as partes CONTRATANTES e aos seus sucessores, que na falta delas
assumem a responsabilidade pelo seu integral cumprimento.
CLÁUSULA DtCIMA QUINTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente CONTRATO reger-se-á pelas normas estab~lecidas na Lei 8.666/93 e supletivamente às
normas do Direito Civil pátrio.
CLÁUSULA Dt CIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO
Conforme disposto na Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993 com as alterações introduzidas
pela

L:el Federal n2 8.883, de 08 de junho de 1994, o presente instrumento contratual será publicado

no Diá.rio.-Oficial do Município na forma de extrato, como condição de sua eficácia.
CLÁUSULA DtCIMA Stl"IMA - DO FORO
Com renúncia a-qualquer outro por mais privilegiado que seja, as partes elegem o foro da Cidade da
Contratante, para dirimir as questões oriundas do presente Contrato.

- .,
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E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, foi lavrado o
presente instrumento contratual em 04 (quatro) vias, de igual teor e forma, o qual depois de lido e
achado conforme, vai assinado pelas partes contratante.
ltajuípe- BA, 17 de Fevereiro de 2017.

• SERVIÇOS LTDA

(Contratada)
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CONTRATO N° 046/2017

''

CONTRATO · PARA AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A
MERENDA ESCOLAR QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUN ICÍPIO ITAJUÍPE, DO
OUTRO LADO, a G. CRUZ DE OLIVEIRA
- ME .

I

...
)r.

o·'
,.

· :.·.

,,

.' ..
MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ sob n°. 14.147.946/0001-90 com sede na Praça Adonias Filho n. 0 16, nesta
cidàde de ITAJUÍPE, Estado da Bahia, neste ato representado pelo Prefeito o S~.
MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR, brasileiro, casado, portador da cédula de
identidade n.0 0838171150-SSP-BA, C.P.F n.0 920.624.825-15, residente e
domiciliado a Rua Maria Pedro Hage, 281 , Centro, nesta cidade,no uso das
atribuições legais e as normas gerais de que trata a Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, e demais normas atinentes à matéria , daqui por
dia·nte designada simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a Empresa G.
CRUZ DE OLIVEIRA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°
07.643.284/0001-83, estabelecida na Pça Ver. José Adry, n° 32 , Centro, ltajuipe BA, CEP:: 45.630-000, representada neste ato pelo seu Sócio Proprietário legal o Sr.
GIDEVALDO CRUZ DE OLIVEIRA, inscrito no CPF/MFN° 911 .724.625-34, portador
da cédula de identidade N° 07934618-98 SSP/BA, residente na Pça Ver. José Adry,
n° 32 , 1° Andar, Centro, ltajuipe - BA, tem entre si justo e acordado, e celebram o
..Presente CONTRATO mediante as seguintes Cláusulas e condições, que
· .. ~mutuamente outorgam e estabelecem , tudo de acordo com o PREGÃO
· PRESENCIAL N° 003/2017, devidamente homologada pela autoridade superior
'em 17 de Fevereiro de 2017.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente .instrumento contratual tem por objeto a AQUISI ÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO
Constituem partes integrantes deste Contrato, processo relativo ao PREGÃO
PRESENCIAL N° 003/2017 e todos os seus anexos, bem como a proposta
de preços da contratada, vencedor dos itens: 11, 12, 27, 51 .

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
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:f.' CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global estimado de R$
139.300,00 (Cento trinta nove m il, trezentos reais), conforme itens, quantitativos
e v'alores unitários abaixo:
UNID

11

Carne bovina fresca para bife de 1ª
qualidade. Embalagem de 01 kg em film e
PVC
transparente
ou
saco
plástico
transparente, contendo identificação do
produto, marca do fabricante, pra zo de
validade, marcas e carimbos oficiais, de
acordo com as Portarias do Min istério da
Agricu lt ura, DI POA nº304 de 22/04/96 e
nº145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA
,,nº105 de 19/05/99 e da Lei Mun icipal I
Vigilância San itária.
Carne bovina moída de 1ª qual id ade
Embalagem de 01 kg em filme PVC
t ranspa rente ou saco plástico tra nsparente,
contendo identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade, marcas e
carimbos oficiais, de acordo com as
Portarias do · Ministério da Agricult ura,
DIPOA ·nº304 de 22/04/96 e nº145 de
22/04/98, da Resolução da ANVISA nº105 de
19/05/99 e da Lei Municipal I Vigi lância
Sa nitária.
Iogurte de fruta . Diversos sabores, em

KG

500 R$20,00 R$10.000 ,00

FRIBOI

KG

2.800 R$14,00 R$39.200,00

FRIBOI

'

I

.•·

••

'·
I

12

27

consistência
cremosa
ou
líq uida.
Embalagens de 1.000 ml, t ipo li tro.
Embalagem de material resist ente, atóx ico,
de fácil manuseio, livre de sujidade. A
rotulagem deve conter no mínimo as
~:~:;
. seguintes informações: peso, data de
processamento,
data
de
va lidade,
,. ·· ingredien tes, carimbo de inspeção estadual
. '
'· ·
ou federa l, procedência, nome e/ou marca,
· · ·lote e informações nutricionais.
Suco de frutas , formulado, emba lagem de
01 kg

· St.

UND

KG

PREÇO
UNIT

MARCA

DESCRIÇÃO

~

QUANT

PREÇO
TOTAL

ITEM

34.000

R$ 2,60

R$88.400,00 VENEZA

500

R$ 3,40

R$ 1.700,00

MARATA

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 139.300,00(CENTO TRINTA NOVE MIL, TREZENTOS
REAIS)

·?

.

.·;
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pagamento será efetuado pelo mumc1p1o, através da emissão d e Ordem

'J3ancária em conta corrente015299 -4 agência n°3038-4 Banco Bradesco , em

.até 30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada parcela dos produtos
· ·. entregues, mediante a apresentação da Nota Fiscal.
§ 1° A Contratada deverá encaminhar junto à Nota Fiscal ou Fatura , as
Autorizações de Fornecimento, devidamente assinadas por preposto autorizado pelo
chefe do Poder Executivo ou pelo Secretário da pasta correspondente, para
conferência dos quantitativos efetivamente entregues. Não será aceita a emissão de
boletós bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.
§ 2° Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos,
': ·no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada
t~tne as providências necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para
de pagamento a data da reapresentação , devidamente regularizada .

nns.

.....

.. /'

..
§ . 3° A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada,
· ·obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos
habilitação
e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se
de
. 1·-.
a~mitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
§ 4°' A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as
certidões fiscais e trabalhistas.
'

CLÁUSULA
PRODUTOS

QUARTA

-

DO

FORNECIMENTO

E

RECEBIMENTO

DOS

I - Os produtos serão solicitados conforme as necessidades das secretarias e
deverão ser entregues no local a ser especificado na autorização de fornecimento no
prazo máximo de 3(três) dias úteis a contar do recebimento de cada solicitação .

.

.11 -O recebimento dos produtos da presente licitação será pela Unidade requisitante,
:feito de forma provisória no prazo de 01 (um) dia útil para avaliação. Caso os
produtos sejam rejeitados , fica o proponente obrigado a efetuar a troca dos mesmos
·i1as especificações exigidas em edital e quantidades relativas , sem ônus para a
·Administração Pública, no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da notificação;
'

.~ § 19 Todos -os produtos entregues deverão estar rigorosamente de acordo com o que
:foi especificado na Proposta , bem como com o que foi solicitado no presente Edital;
§2° Em caso de devolução dos produtos, por estar ou estarem em desacordo com
as·especificações, todas as despesas serão atribuídas ao fornecedo r;
3§ A licitante fica ciente de que se houver incompatibilidade de suas informações,
com as características apresentadas pelos produtos, estará sujeita às sanções
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.: :: previstas na legislação vigente e a não substituição pelo material adequado será
,9.onsiderado como recusa da entrega.
: 1' ,
~

'•

;§

4° A empresa deverá garantir a qualidade dos produtos e responsabi lizar-se por

.~danos que porventura sejam causados pelo fornecimento de produtos de má

·~· qualidade.

·~

'

'..§ 5° A empresa vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por
·parte do Município, encarregada de acompanhar a entrega dos produtos prestando
esclarecimento solicitados, atendendo as reclamações formuladas , inclusive todas
as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um
encarregado da Pasta.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

Constituem obrigações da contratada:
a) Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes
da proposta vencedora, bem como do Edital e seus Anexos;
· \1:. ·b) Executar diretamente o Contrato, sem subcontratações ou transferência de
'
.. ·~. ; ~ · .responsabilidades ;
·
c) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante;
'
.
· ··~ · d) Comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pelo Contratante
'.·,
qualquer anormalidade de caráter urgente que possam prejudicar o
. . .. '·, .
~ornecimento regular dos materiais;
~) Manter todas as condições .c!~ . ~abilitação exigidas na licitação durante todo o
t .. ··.
período de execução do contrato.

,. ·. 1,

.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Constituem obrigações do contratante:
a) Efetuar o pagamento na forma estabelecida no contrato.

'

b) Proporcionar t'odas as condições para que a Contratada possa realizar o
fornecimento de·acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus
Anexos, especialmente do Termo de Referência;

..

·~ . · . c) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
-~~ · · ·
,.~~·' .

'

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

<...d )

·:.;: :·
i\': , .

Exercer o acompanhamento e a fiscalização da entrega dos materiais por
servidor especialmente designado.

'i.,

'.

\·

'
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"
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•

•

I
,.,

,,,,

.. .

~I

g) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações
através de servidor especialmente designado;

·f~~

..
'•

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

.

~

• •

•

'~

..

• •.

•

,. f

"'

/11

•

••

•

\

J

I

d~{'Çontr.atad~, ~~;,;:::
'

··::; · ,..

.

.

.,
O prazo de vigência do contrato inicia na data de sua assinatura e se enéerr~r CWl ,3 f
de Dezembro de 2017 ou com a entrega total dos produtos, o que ocorrer ps;imêi,o.'·

\

. .i

•

f) Verificar minuciosamente, no prazo fixado , a conformidade• ;.{j!J~.. ·b,en's. • . :.
' ·
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edaál: e da • . •··, .
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
. .: · ••.
.·.. •

'·'·;'!

''

'

•

•"

"

a'
~~i
~.4

• 't

e) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência'! d~ .• :eveutlfa~, .. \.~;~i· ...
descumprimentos das obrigações contratuais, fixando prazo 'pàra ~a •sua ·'·r·~~ i.:'·
·
·
· .· •• i· t:...
•
,,·
correção;
. , • ~··· ·~r
~ '·

.

'

...
•' I' t

,

1

•

.

.

,.••

. CLÁUSUlA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO

....

.

.

'.

...

.
.
:
.
..., . . •.'
da execução · do
• ·
.

)

\

;

'

Competirá ao CONTRATANTE proceder ao acomp~nhamento
contrato, bem como o ateste dos recebimentos dos produtos, . que, tioará g,9p ·
•....
responsabilidade do Fiscal do Contrato, a Sra Helena Rosa Gomes .Santos,\SHvao , ·,•1 .,l ', '
.~upervisora da Merenda Escolar deste Município sob n° decreto' 6§/2017 ,~fieanqo_ •' '';: .',...
~~Giarecido que a_ açã~ .o~ omissão, total ou parcial, da fi~cali_~a9.~0. . do .. •.. t ;:~; ,
'CONTRATANTE
nao ex1m1ra a CONTRATADA de total responsabilidade
na ' · ...~
.
\'
exec_uçã<:> do contrato.
~, • .
#' • •
•

.. .

I •

'·

.

'

J

t

l .

·:

•

'\

._\

·,:: §1 o A FISCALIZAÇÃO caberá o direito de rejeitar quaisquer mate'r"rais q~e ' nãô
. .
. ··~atisfpçam os padrões especificados ou os critérios de qualidade reqy~ríd0s, bell) · .. ··:.. ' ·
çomo de exigir sua pronta e imediata substituição por outros que os atendam, ~ern
· · ·.:·.··. ·
1
..;
• ., •••
que caiba à CONTRATADA qualquer tipo de reclamação ou indenização. •
... ~ .. •· _;, ;.. \. ·:·:~, ~ .. '

>····

..

.
~

'....

..

•

~

.,.
y

.. ...

.
~·

'
,
~

~

..

~.

.
.'

t
(

"f

....

,•

J•

,.\

ti:::, ;. ~ '

.

em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes; prepostos .e'I:OU., :·.r~/:. ·
. t ent es.
• ' h.'
,
. I • ' . ', ~ :t,
: '' •

.b

r..;ttSSIS
"1'J .·

•'t'

.C LÁUSULA

NONA -

DA MANUTENÇÃO

Do EQUILIBRIO

'·

t'

eC~'Nõ!Vnc,b ~ -

. .

·
'•.

. • ::::

....

.

..

::

, ·;:,·'
§ 3° A atividade de fiscalização não resultará , tampouco, e em .nenhu~· hipôtêset• ,, ~ i'~:;~. ·. ,

(

'

• \

sem que disso decorra qualquer ônus extra para a CONTRATANTE, nãq irnpOç~h..do ..... ,. , '·
essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou {.i;Qt:JÇãt>' dk. -·•
responsabilidade da CONTRATADA, que é total e irrestrita com relação -a'Ós·serviÇp._s·· •
.•
contratados, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por. qualquer falta_,
·•
falha, problema , irregularidade ou desconformidade observada na exêct!lçao'. do
p: . '
Contrato.
. ,

.i'FIN~NCEIRO

I

,

sI ..' •

§ 2° Cabe á CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo · Qstipll.ra.db· · ~ ·~ 1 "
quaisquer exigências
. do Fiscal ou do substituto, inerentes ao objeto ·da Contrato, · ~ ,. \· ·~ .~:·..

.•

.

'
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•
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•

•

#

.. "·

'

Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do O'-ll"llratp~ ~C)nJ basEt'~~ ·:~::· .~· \·
no Art. 65, 11, da Lei 8.666/93, procedendo-se à revisão do me~mG a QtÚa.rÇJuef'fe/tl})o, p· "•4 } ? '
desde que ocorra variação de preços determinado pe.fo órgão reg'ulàdor,·.que•seja
(.•:.· :\'
1mprev1sível ou previsível. porém com consequenc1as ~ncalçuláveis. que-'Onere .ou
•• • · ~.
desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumdhto.'
•·..
....
•
•• .
;} § 1o A contratada, quando for o caso. deverá fon'nular à Administração ~~quef'!merJtQ...;.:. · .. ,. ~
(:;para a revisão do contrato. comprovando a ocorrência de aumento âe 'p.reçbs, ~ : ·-' :." ··~:·..:... ~:
. _ .obedecendo o que se segue:
•
'. ~;. . •.~·
.....

.. .

...

..

.

~

lt

•

}.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ENCARGOS E TRIBUTOS '

Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o ônus dos encargos e tributos,
incidente.s sobre o fornecimento dos produtos, objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES
' Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na licitação, erros ou
··, : .é;ltraso na execução do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração
' ··• poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar
' á.cal)trat~da as seguintes penalidades:
I

... J· .

·/l:,'a) 'Advertênci.a por escrito, nos casos de falta leve.
'

'

b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia em caso de suspensão do
·fornecim'ento dos produtos, até o limite de 1O (dez) dias corridos, calculado sobre o
..valo'r do. Contrato, quando não comprovar motivo de força maior ou caso fortuito
• impeditivos do çumprimento da obrigação assumida dentro do prazo estabelecido,
que venha a ser reconhecido pela Administração. A partir do 11° dia , será
considerado d~scumprimento total da obrigação assumida.
c) ~ulta de 10% (dez por cento) , calculada sobre o valor total do contrato, em caso
de descumprimento total das obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior
que venha a ser reconhecido pela Administração.
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com o município de ltajuípe, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos de
jalta grave, consideradas aquelas que causem prejuízo à Administração;

..

,

. ~) Impedimento de licitar com a Administração Pública (declaração de inidoneidade)
< pelo pe'ríodo de até 5(cinco) anos, nos casos de falta gravíssima , especialmente se
··~ a' CONTRTADA falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar- se de modo
~nidôneo , cometer fraude fiscal ou qualquer ato ilícito.
,.

§ · 1° As multas referidas nesta cláusula serão descontadas no pagamento ou
t;obradas judicialmente.
~

§ f 2°. As sanções previstas nas alíneas "a" e "f" poderão ser aplicadas
cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas "b", e "c"

s poderão ser descontadas dos pagamentos por ventura ainda devida à
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:~DJUDICATÁRIA ou recolhidas diretamente à conta corrente do município de, no
'tprazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data da notificação do ato de
..::.punição, ou, ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, nos termos do artigo
~ 86 da Lei n° 8.666/93.
' § 5° As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias
; excepcionais, e as justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito,
fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade municipal
competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data
em que a ADJUDICATÁRIA tomar ciência.
§ 6° No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao
contraditório e a ampla defesa.

§ 7° Será considerado descumprimento total da obrigação assumida, o atraso
superior a 30(trinta) dias corridos na entrega da parcela dos produtos solicitados.
<;J;lÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
. •.

•',.

:,.:":·· Este contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da Administração nos
· •.casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93.
··. ·t·::,

PARÁ.GRAFO ÚNICO - A rescisão do presente contrato poderá ser, ainda,
.. amigável, por acordo entre as partes. reduzida a termo no processo da licitação.
: • ~esde que haja conveniência para a administração, ou judicial, nos termos da
legislc;tção.
·
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA SUCESSÃO

O presente instrumento obriga as partes CONTRATANTES e aos seus sucessores,
que na falta delas assumem a responsabilidade pelo seu integral cumprimento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

,O presente CONTRATO reger-se-á pelas normas estabelecidas na Lei 8.666/93 e
~~supletivamente às normas do Direito Civil pátrio.
\

'~ÇLÃUSULA
DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO
...
\

'5··

:Confom1e disposto na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 com as
..~IteraÇões introduzidas pela Lei Federal n° 8.883, de 08 de junho de 1994, o
:~resente instrumento contratual será publicado no Diário Oficial do Município na
:forma de extrato, como condição de sua eficácia.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DO FORO

1/

:'
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··~Com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja, as partes elegem o

:oro da Cidade da Contratante, para dirimir as questões oriundas do presente
·:Contrato.
,.,. .
·:E. para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, foi
·tavrado o presente instrumento contratual em 04 (quatro) vias, de igual teor e forma ,
o· qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.
,~,

1' .
I

'

ltajuípe- BA, 17 de Fevereiro de 2017.

MUNICÍPIO
MARCONE AM
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CONTRATO N° 044/2017
CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A
MERENDA ESCOLAR QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO ITAJUÍPE, DO
OUTRO
LADO,
A
EMPRESA
COMERCIAL SERGIPANO LTOA.

MUNICÍPIO DE ITAJUiPE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ sob n°. 14.147.946/0001-90 com sede na Praça Adonias Filho n.0 16, nesta
cidade de ITAJUÍPE, Estado da Bahia, neste ato representado pelo Prefeito o sro.
MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR, brasileiro, casado, portador da cédula de
identidade n.0 0838171150-SSP-BA, C.P.F n.0 920.624.825-15, residente e
domiciliado a Rua Maria Pedro Hage, 281, Centro, nesta cidade,no uso das
· atribuições legais e as normas gerais de que trata a Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, e demais normas atinentes à matéria, daqui por
diante designada simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a Empresa
COMERCIAL SERGIPANO LTOA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o n° 02.953.871/0001-55, estabelecida na Rua São José, n° 152, Térreo,
Bairro de Fátima, ltabuna - BA, representada neste ato pelo seu Sócio legal o Sr<>
LUIZ ORLANDO DA SILVA, inscrito no CPF/MFN° 024.848.705-15, portador da
cédula 'de identidade N° 00907967-05 SSP/BA, residente na Av. Princesa Isabel n°
295, Apt. 903 - Bairro São Caetano - ltabuna - BA, tem entre si justo e acordado, e
celebram o presente CONTRATO mediante as seguintes Cláusulas e condições, q_ue
mutuamente outorgam e estabelecem, tudo de acordo com o PREGAO
PRESENCIAL N° 003/2017, devidamente homologada pela autoridade superior
em 17 de Fevereiro de 2017.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento contratual tem por objeto a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO
Constituem partes integrantes deste Contrato, processo relativo ao PREGÃO
PRESENCIAL N° 003/2017 e todos os seus anexos, bem como a proposta de
preços da contratada, vencedor dos itens: 02, 03, 04, 05, 06, 10, 13, 14, 15, 16,
20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 ,33,34, 36,39, 40, 41 ,42, 43, 47,49, 50, e 52.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global estimado
409.931,35 (Quatrocentos nove mil, novecentos trinta um reais, trinta cin
centavos), conforme itens, quantitativos e valores unitários abaixo:

PRAÇA A DONIAS FILHO, N". 16- CENTRO CEP: 45.630-000 I TAJUÍPE - BAHIA
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ITEM

DESCRIÇÃO

UNI O

QUANT

2

Açúcar refinado, sacarose de cana-de-açúcar, na
cor branca, embalagem de 01kg em polietileno,
contendo dàdos de identificação do produto, marca
do fabricante, data de identificação e prazo de
validade de acordo com a Resolução 12/78 da
Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos- CNNPA.
Almôndegas de carne pré-pronta, em embalagens
de lata de 830g, com identificação do produto,
marca do fabricante, rotulagem com informações
nutricionais, prazo de validade e conservação do
produto e peso liquido, de acordo com Resolução
12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos - CNNPA.
Arroz branco comum, classe longo fino, tipo 2,
embalagem de 01kg, com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e peso
líquido, de acordo com a Resolução 12/78 da
Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA.
Arroz parboilízado, tipo 1, embalagem de 01kg,
com identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso líquido, de acordo com a
Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas
e Padrões para Alimentos- CNNPA.
Biscoito tipo cream cracker, amanteigado.
Embalagem· contendo 400gr, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso líquido de acordo com as
normas e/ou resoluções vigentes da ANVISA/MS.

KG

8 .600

3

4

5

6

14

carne bovina charqueada, curada e seca, dianteiro.
Embalagem de 01 kg em filme PVC transparente ou
saco plástico transparente, contendo identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de
va'lidade, marcas e carimbos oficiais, de acordo 1
com as Portarias do Ministério da Agricultura,
DIPOA n0304 de 22/04/96 e n°145 de 22/04/98, da
Resolução da ANVISA n°105 de 19/05/99 e da Lei
Municipal I Vigilância Sanitária.
Coxa e sobre-coxa de frango, de primeira
qualidade, congelado, com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e peso
líquido, de acordo com a Resolução 12/78 da
Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA.
Doce de goiaba cremoso, embalagem de 4,8 kg.

15

Ervilha seca em grãos, pacotes com 500 gr

16

Extrato de tomate concentrado. Embalagem com
340g tipo Pouch, com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e peso
líquido, de acordo com a Resolução 12/78 da
Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alímentos - CNNPA.

10

13

PREÇO
UNIT
2,89

PREÇO
TOTAL
24.854,00

K"DOCE

-

MARCA

.

-

LT

200

10,50

2.100,00

BORDON

KG

3.000

3,10

9.300,00

POP

KG

6.400

3,·10

19.840,00

CAÇARÓLÃ-

PCT

10.000

2,99

29.900,00

PELAGG!Õ

KG

1.000

19,95

19.950,00

FRINENSE

KG

500

6,95

3.475,00

NATURAVES

KG
PCT

400

5,40

2.160,00

XAVANTE

120

4,05

486,00

DULAR

UNO

175

1,49

260,75

BONN ARE
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20

22

24

25

Farinha de trigo com adição de fermento,
embalagem plástica, transparente, pacote com 1
kg, contendo dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de identificação e prazo
de validade.
Feijão fradinho, tipo 1. Embalagem com 01 kg,
com identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso líquido, de acordo com a
Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas
e Padrões para Alimentos- CNNPA.
Flocos de batata desidratados, embalagem com 1
kg com identificação do produto, marca do
informações
fabricante,
rotulagem
com
nutricionais, prazo de validade e conservação do
produto e peso liquido, de acordo com Resolução
12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos- CNNPA.
Folha de louro com 50 gr o pct

KG

100

2,99

299,00

PRIMOR

KG

1.500

4,89

7.335,00

PADIM

KG

50

29,80

1.490,00

TECNUTRI

PCT

50

2,20

110,00

BOM SABOR

1,07
1.765,50
MOINHO
Fubá de milho. Embalagem com SOOgr, com dados
PCT
1.650
de identificação do produto, marca do fabricante,
GRAPIUNA
prazo de validade e peso líquido de acordo com as
normas e/ou resoluções vigentes da ANVISA/MS.
2,60
988,00
JEANNE
28
Le"ite de coco, em garrafa de 500 ml, Com dados UNO
380
de identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso líquido de acordo com as
normas e/ou resoluções vigentes da ANVISA/MS.
r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--r-~=-~~~~r-~~-;~~~~,_--~~~-29
Leite em pÓ, integral, com teor de lipídio mínimo
PCT
34.000
3,99
135.660,00
CCGL
de 26%. Validade - 12 meses. Embalagem: Pacote
com 200 gr, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade. O produto deverá ter registro no
Ministério da Saúde e/ou Ministério da Agricultura
e Abastecimento.
11 ,90
8.330,00
REZENDE
Linguiça Defumada, Tipo Calabresa preparada com
30
KG
700
carne não mista, toucinho e condimentos; com
aspecto normal, firme, sem umidade, não
pegajosa; isenta de sujidades, parasitas e larvas;
mantida em temperatura e refrigeração adequada;
acondicionada em saco de polietileno, de acordo
com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos CNNPA.
6,10
12.200,00
NACIONAL
31
Maçã fugi ou gala, fruto de primeira qualidade,
KG
2.000
com casca sã, sem rupturas e pancadas,
apresentando tamanho e couro uniforme com
polpa firme. Devem ser frescas, sem danos físicos
ou mecânicos sem partes pruridas, embalagem
com saco transparente alimentício apresentando na
embalagem etiqueta de peso.
1,97
591 ,00
Massa de sêmola com ovos, tipo espaguete,
PCT
300
MASSAS
33
embalagens com 500 gramas, com identificação do
PAULISTAS
produto, marca do fabricante, rotulagem com
informações nutricionais, prazo de validade e
conservação do produto e peso liquido, de acordo
com Resolução 12/78 da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA . Caixa
com 27 unidades
34
Massa de sopa, sêmola, tipo parafuso tricolor
PCT
3.600
3,30
11 .880,00
26
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36

(beterraba/cenoura/espinafre),
com
ovos.
Embalagem com 500 gr, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e
peso líquido, de acordo com a Resolução 12/78 da
Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA. O produto deverá ter registro
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde.
Milho verde em conserva, lata com 2.000 gramas.

PAULISTAS

LT

60

12,99

779,40

GOlAS VERDE

10,90
4.360,00
PRONTU
Mistura para preparo de risoto de frango com
KG
400
legumes, formulado, enriquecido com Vitamina,
Ferro e Zinco. Embalaqem de 1 kq.
r-~~~~~~~~~~~~~---------+~~-+~~~~~~~~~~~~~~~-40
Mistura para preparo de sopa de legumes e carne
KG
400
12,40
4.960,00
PRONTU
enriquecido com Vitamina, Ferro e Zinco.
Embalaqem de 1 kq.
BONNARE
4,36
1.831 ,20
Molho de tomate tradicional embalagem de 2 kg,
KG
420
41
com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso líquido de
acordo com as normas e/ou resoluções vigentes da
ANVISNMS.
LIZA
4,19
3.771,00
900
42
Lata
Oleo comestível, vegetal de soja, puro, refinado,
sem colesterol, 900 ml, com identificação do ou Pet
produto, marca do fabricante, prazo de validade e
de
peso líquido, de acordo com a Re.solução 12/78 da 900ml
Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA.
NATURAVES
11 ,30
30.510,00
Peito de frango, filé, de primeira qualidade,
KG
2.700
43
congelado, com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso líquido, de
acordo com a Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA.
CAMPEAO
0,64
256,00
47
Sal refinado, iodado, para consumo doméstico.
KG
400
Embalagem contendo 01 kg, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e
peso líquido, de acordo com a Resolução 12/78 da
Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos- CNNPA.
279,00
69.750,00
GOMES DA
49
Sardinha com molho de tomate, em lata de 250 gr,
ex
250
caixa com 48 lts.
COSTA

39

50

52

Soja em grãos, pacotes de 500g, livres de mofo,
embalagem íntegra com data de validade e itens
de fabricante.
Vinagre de álcool, embalagem de 500 ml, com
identificação do produto, marca do fabricante,
rotulagem com informações nutricionais, prazo de
validade e conservação do produto e peso liquido,
de acordo com Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA.

PCT

200

3,40

680,00

DULAR

UNO

50

1,19

59,50

REGINA

VALOR TOTAL DOS ITENS (QUATROCENTOS E NOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA E
UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) R$ 409.931,35
/ li

,

li
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O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem
Bancária em conta corrente indicada pela contratada, em até 30 (trinta) dias
após a data do recebimento de cada parcela dos produtos entregues, mediante
a apresentação da Nota Fiscal.
§ 1° A Contratada deverá encaminhar junto à Nota Fiscal ou Fatura, as
Autorizações de Fornecimento, devidamente assinadas por preposto autorizado pelo
chefe do Poder Executivo ou pelo Secretário da pasta correspondente, para
conferência dos quantitativos efetivamente entregues. Não será aceita a emissão de
boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.
§ 2° Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos,
no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada
tome as providências necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para
fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente regularizada.
§ 3° A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos
de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se
admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
§ 4° A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as
certidões fiscais e trabalhistas.

CLÁUSULA QUARTA
PRODUTOS

-

DO

FORNECIMENTO

E

RECEBIMENTO

DOS

I - Os produtos serão solicitados conforme as necessidades das secretarias e
deverão ser entregues no local a ser especificado na autorização de fornecimento no
prazo máximo de 3(três) dias úteis a contar do recebimento de cada solicitação.

11- O recebimento dos produtos da presente licitação será pela Unidade requisitante,
feito de forma provisória no prazo de 01 (um) dia útil para avaliação. Caso os
produtos sejam rejeitados, fica o proponente obrigado a efetuar a troca dos mesmos
nas especificações exigidas em edital e quantidades relativas, sem ônus para a
Administração Pública, no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da notificação;
§ 1° Todos os produtos entregues deverão estar rigorosamente de acordo com o que
foi especificado na Proposta, bem como com o que foi solicitado no presente Edital;
§2° Em caso de devolução dos produtos, por estar ou estarem em desacordo com
as especificações, todas as despesas serão atribuídas ao fornecedor;
3§ A licitante fica ciente de que se houver incompatibilidade de suas informações,
com as características apresentadas pelos produtos, estará sujeita às sançõe
previstas na legislação vigente e a não substituição pelo material adequado s
considerado como recusa da entrega.
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§ 4° A empresa deverá garantir a qualidade dos produtos e responsabilizar-se por
danos que porventura sejam causados pelo fornecimento de produtos de má
qualidade.
§ 5° A empresa vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por
parte do Município, encarregada de acompanhar a entrega dos produtos prestando
esclarecimento solicitados, atendendo as reclamações formuladas , inclusive todas
as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um
encarregado da Pasta.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

Constituem obrigações da contratada:
a) Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes
da proposta vencedora, bem como do Edital e seus Anexos;
b) Executar diretamente o Contrato, sem subcontratações ou transferência de
responsabilidades;
c) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante;
d) Comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pelo Contratante
qualquer anormalidade de caráter urgente que possam prejudicar o
fornecimento regular dos materiais;
e) Manter todas as condições de habilitação exigidas na licitação durante todo o
período de execução do contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Constituem obrigações do contratante:
a) Efetuar o pagamento na forma estabelecida no contrato.
b) Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa realizar o
fornecimento de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus
Anexos, especialmente do Termo de Referência;
c) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
d) Exercer o acompanhamento e a fiscalização da entrega dos materiais por
servidor especialmente designado.
e) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais
descumprimentos das obrigações contratuais, fixando prazo para a sua
correção;
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f) Verificar minuciosamente, no prazo fixado , a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
g) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,
através de servidor especialmente designado;
CLÁUSULA SÉTIMA- DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do contrato inicia na data de sua assinatura e se encerra em 31
de Dezembro de 2017 ou com a entrega total dos produtos, o que ocorrer primeiro.
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
Competirá ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do
contrato, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização
do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA de total responsabilidade na
execução do contrato.
§1° À FISCALIZAÇÃO caberá o direito de rejeitar quaisquer materiais que não
satisfaçam os padrões especificados ou os critérios de qualidade requeridos, bem
como de exigir sua pronta e imediata substituição por outros que os atendam, sem
que caiba à CONTRATADA qualquer tipo de reclamação ou indenização.

§ 2° Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado
quaisquer exigências do Fiscal ou do substituto, inerentes ao objeto do Contrato,
sem que disso decorra qualquer ônus extra para a CONTRATANTE, não implicando
essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da
responsabilidade da CONTRATADA, que é total e irrestrita com relação aos serviços
contratados, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta ,
falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução do
Contrato.
§ 3° A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese,
em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou
assistentes.
CLÁUSULA NONA FINANCEIRO

DA MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO ECONÔMICO

Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financei ro do contrato, com base
no Art. 65, 11 , da Lei 8.666/93, procedendo-se à revisão do mesmo a qualquer tempo
desde que ocorra variação de preços determinado pelo órgão regulador. que seja
imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere o
desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento.
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§ 1° A contratada, quando for o caso, deverá formular à Administração requerimento
para a revisão do contrato, comprovando a ocorrência de aumento de preços, ,
obedecendo o que se segue:
I - a comprovação será feita por meio de documentos, tais como lista de preço de
fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de
mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido
de revisão do contrato;

11 - junto com o requerimento , a contratada deverá apresentar planilhas de custos
comparativa entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de
revisão do contrato, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute
no valor total pactuado.

111 - A Administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá
à revisão do contrato.

§ 2° Independentemente de solicitação, a Administração poderá convocar a
contratada para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto cotado,
na qualidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos
preços do combustível no mercado.

§ 3° As alterações decorrentes da revisão do contrato serão publicadas na Imprensa
Oficial.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA

Os recu rsos financeiros para fazer face as despesas correrão por conta das
seguintes dotações orçamentárias:
Unidade
Orçamentária

Órgão

Projeto
Atividade

02.05.00

02.05.00

2.065

Secretaria
Municipal de
Educação

Secretaria
Municipal de
Educação

Manutenção da
Alimentação
escolar

02.05.00

02.05.00

2.065

Secretaria
Mun icipal de
Educação

Secretaria
Municipal de
Educação

Manutenção da
Alimentação
escolar

Fonte de
Recurso

Elemento Despesa

3.3.9.0.30.00
Material de
Consumo

Transf. Rec.
FNDE

3.3.9.0.30.00
Materia l de
Consumo

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ENCARGOS E TRIBUTOS
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Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o ônus dos encargos e tributos,
incidentes sobre o fornecimento dos produtos, objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES
Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na licitação, erros ou
atraso na execução do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Admin istração
poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar
à contratada as seguintes penalidades:

a) Advertência por escrito, nos casos de falta leve.
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia em caso de suspensão do
fornecimento dos produtos, até o limite de 1O (dez) dias corridos, calculado sobre o
valor do Contrato, quando não comprovar motivo de força maior ou caso fortuito
impeditivos do cumprimento da obrigação assumida dentro do prazo estabelecido,
que venha a ser reconhecido pela Administração. A partir do 11° dia, será
considerado descumprimento total da obrigação assumida.
c) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, em caso
de descumprimento total das obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior
que venha a ser reconhecido pela Administração.
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com o município de ltajuípe, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos de
falta grave, consideradas aquelas que causem prejuízo à Administração;
e) Impedimento de licitar com a Administração Pública (declaração de inidoneidade)
pelo período de até 5(cinco) anos, nos casos de falta gravíssima, especialmente se
a CONTRTADA falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar- se de modo
inidôneo, cometer fraude fiscal ou qualquer ato ilícito.

§ 1o As multas referidas nesta cláusula serão descontadas no pagamento ou
cobradas judicialmente.

§ 2° As sanções previstas nas alíneas "a" e "f ' poderão ser aplicadas
cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas "b", e "c"

§ 4° As multas poderão ser descontadas dos pagamentos por ventura ainda devida à
ADJUDICATÁRIA ou recolhidas diretamente à conta corrente do município de, no
prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data da notificação do ato de
punição, ou, ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, nos termos do artigo
86 da Lei n° 8.666/93.
§ 5° As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias
excepcionais, e as justificativas só serão aceitas quando formuladas por escr" o,
fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade muni
I

P RAÇA A DONIAS FILHO, N•. 16 - C ENTRO CEP: 45.630-000 ITAJUIPE- BAHIA
TEL.IFAX.: (73) 3238-1712 E·MAIL: LICITAITAJUIPE@HOTMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE
DEPARTAMENTO DE CON TRATOS E LICITAÇÕES

CNPJ No. 14.147.946/0001-90

competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data
em que a ADJUDICATÁRIA tomar ciência.

§ 6° No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao
contraditório e a ampla defesa.

§ 7° Será considerado descumprimento total da obrigação assumida, o atraso
superior a 30(trinta) dias corridos na entrega da parcela dos produtos solicitados.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da Administração nos
casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO - A rescisão do presente contrato poderá ser, ainda,
amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para a administração, ou judicial, nos termos da
legislação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA SUCESSÃO

O presente instrumento obriga as partes CONTRATANTES e aos seus sucessores,
que na falta delas assumem a responsabilidade pelo seu integral cumprimento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente CONTRATO reger-se-á pelas normas estabelecidas na Lei 8.666/93 e
supletivamente às normas do Direito Civil pátrio.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA PUBLICAÇÃO

Conforme disposto na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 com as
alterações introduzidas pela Lei Federal n° 8.883, de 08 de junho de 1994, o
presente instrumento contratual será publicado no Diário Oficial do Município na
forma de extrato, como condição de sua eficácia.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

Com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja, as partes elegem o
foro da Cidade da Contratante, para dirimir as questões oriundas do presente
Contrato.
E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, foi
lavrado o presente instrumento contratual em 04 (quatro) vias, de igual teor e forma ,
o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.
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ltajuípe - BA, 17 de Fevereiro de 2017.

MUNICÍPIO
MARCONE AMA
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