PREFEITURA MUNICIPAL D
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LIC/TAÇÓES

CNPJ No. 14.147.94610001-90

CONTRATO N° 039/2017
CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PÃES
EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES
DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICIPIO ITAJUIPE, DO
OUTRO LADO, A F. DE SOUZA BARRETOME

···uN•"''P'"' ce

j·urld"lca de d"lre;1\V
.... p•'•b~"I"O
;"'terno
lnS"r.
U
I._,
11 I
v lta no
1 ·
0
CNPJ sob n°. 14.147.946/0001-90 com sede na Praça Adonias Filho n. 16, nesta
cidade de ITAJUfPE, 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 F. DE
SOUZA BARRETO-ME, inscrito no CPF/MFN° 011 .059.275-12, portador(a) da cédula
de identidade N° 07.796.541-88- SSP/BA, residente na Rua Alto da Bela Vista, N°
106, bairro Santa Rita de Cássia, ltajuípe - BA - CEP 45.630-000, doravante
designada simplesmente CONTRATADA, 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° 004/2017, devidamente homologada pela autoridade superior
em 15 de Fevereiro de 2017.
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento contratual tem por objeto a AQUISIÇÃO DE PÃES EM
ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

.

CLÁUSULA SEGUNDA- DA DOCUMENTAÇÃO
Constituem partes integrantes deste Contrato, processo relativo ao PREGÃO
PRESENCIAL N° 004/2017 e todos os seus anexos, bem como a proposta de
preços da confratada, vencedora do lote 01 .
CLÁUSULA TERCEIRA- DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global estimado de R$
103.000,00 (Cento e três mil reai s), conforme itens, quantitativos e valores
unitários abaixo:

PRAÇA ADONIAS FILHO, N°. 16- CENTRO CEP: 45.630-0QO ITAJUIPE- BAHIA
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CNPJ No. 14.147.94610001-90
ITEM

1

2

3

4

ESPECIFICAÇÃO
Pão francês de 50 g, fresco e assado,
pronto para consumo, embalado com
saco plástico atóxico, com validade
mínima de OS dias a contar da data da
entrega de acordo com as Normas e/ou
Resoluções da ANVISA/MS.
Pão f rancês de 50 g, fresco e assado,
pronto para consumo, emba lado com
saco p:ásticv at6xico, c0m vaiidade
mínima de OS dias a contar da data da
entrega de acordo com as Normas e/ou
Resoluções da ANVISA/MS.
Pão de leit e de 50 g, fresco e assado,
pronto para consumo, embalado com
saco plástico atóxico, com validade
mínima de OS dias a cont ar da data da
entrega de acordo com as Normas e/ou
Resoluções da ANVISA/MS.
Pão de leite de 50 g, fresco e assado,
pronto para consumo, embalado com
saco plástico atóxico, com validade
mínima de OS dias a cont ar da data da
ent rega de acordo com as Normas e/ou
Resoluções da ANVISA/MS.

UNO

KG

KG

KG

KG

QTE

SECRETARIA

5.000

Secretaria
Municipal
de
Educação

900

Secretaria
de
Desenvolvi
mento
Social

s.ooo

Secretaria
Municipal
de
Educação

2.000

Secretaria
de
Desenvolvi
mento
Social

VALOR
UNITÁRIO
7,98

VALOR
TOTAL
39.922,48

7,98

7.186,05

7,98

39.922,48

7,98

15.968,99

O pagamento será efetuado pelo mumc1p1o, 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
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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 iocai a ser especificado na autorização de fornecimento no
prazo máximo de 3(três) dias úteis a contar do recebimento de cada solicitaçao.
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 sanções
previstas na legislação vigente e a não substituição pelo material adequado será
considerado como recusa da entrega.
§ 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:
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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;
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
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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 financeiro 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 ou
desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento.

§ 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.

PRAÇA ADONIAS FILHO, N°. 16- CENTRO CEP: 45.630-000 I TAJUIPEERAHIA
TEL.IFAX.: (73) 3238-1712 E-MA/L.' L/CITAITAJU/PE@HOTMAIL.CO

,

,.

t- )__, , t7

i
.L'
p___.,_ .

/L---_

PREFEITURA MUNICIPAL DE I
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇ6E~-

CNPJ No. 14.147.94610001-90

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 recursos financeiros para fazer face as despesas correrão por conta das
.
. tes dotaç1õ es orçamentá nas:
segUin
Órgão

Unidade
Orçamentária

Projeto
Atividade

02.05.00

02.05.05

2.065

Secretaria
Municipal de
Educação

Secretaria
Municipal de
Educação

Manutenção da
Alimentação
escolar

02.05.00

02.05.05

2.065

Secretaria
Municipal de
Educação

Secretaria
Municipal de
Educação

Manutenção da
Alimentação
escolar

02.09.00

02.09.09

Secretaria
Municipal de
Desenvolvimento
Socia l

Secretaria
Municipal de
Desenvolvimento
Socia l

2040
Serviços de
Proteção SocialCRAS

Elemento Despesa

Fonte de Recurso

3.3.9.0.30.00

Transf. Rec.
FNDE

Material de
Consumo

3.3.9.0.30.00

Recursos
Ordinários

Material de
Consumo

3.3.9.0.30.00

29

Material de
Consumo

Transferências
FNAS

2033
02.09.00

02.09.09

Secretaria
Municipal de
Desenvolvimento
Social

Secretaria
Municipal de
Desenvolvimento
Social

02.09.00

02.09.09

Secretaria
Municipal de
Desenvolvimento
Social

Secretaria
Municipal de
Desenvolvimento
Social

Elevação da
Escolaridade e
Qualificação
Profissional PROJOVEM
URBANO E
CAMPO

2042
Serviços de
Proteção Social CREAS

3.3.9.0.30.00

29

Material de
Consumo

Transferências
FNAS

3.3.9.0.30.00

29

Material de
Consumo

Transferências
FNAS
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02.09.00

02.09.09

Secretaria
Municipal de
Desenvolvimento
Social

Secretaria
Municipal de
Desenvolvimento
Social

2034
Manutenção do
Serviço Sócio
Educativo- PETI

02.09.00

02.09.09

2035

Secretaria
Municipal de
Desenvolvimento
Social

Secretaria
Municipal de
Desenvolvimento
Social

Apoio a Gestão
Descentralizada
do Programa
Bolsa Família IGD

3.3.9.0.30.00

29

Material de
Consumo

Transferências
FNAS

3.3.9.0.30.00

29

Material de
Consumo

Transferências
FNAS

CLÁUSULA 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.
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 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 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 Adm inistração 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.
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§ 1° 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 judicié:limente, 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.
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
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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.

ltajuípe - BA, 15 de Fevereiro de 2017.

~~...-.AJUÍPE

COSTA JUNIOR
ontratante)

I!!U'tfiii"\D•-'-

;~..-,,. /-~ J:/~
F. DE SOUZA BARRETO-ME

(Contratada)
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