
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

CONTRATO 
S 

S  



ra9a da B. ndeira, O2-CENTRO - Po加es - Bahia- FONE/FM (77) 3431-5820 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 

CONTRATO 9212018 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE 
ENTRE Si CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE POOES, E A EMPRESA 
LUCIDALVA M. DE SOUZA - EPP 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POOES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
pblico, CNPJ com sede na situado na Pra9a da Bandeira, 024 - CENTRO - Po96es - Bahia - 
FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.。  14.242.200/0001-65, neste ato 
representado pelo JIm.。  Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, doravante denominado 
CONTRATANTE e a empresa LUCIDALVA M. DE SOUZA - EPP, pessoa juridica de direito 
privado, Inscrito no CNPJ n。  04.011.54110001-76, representado neste ato por a Sra. Evelly de 
Souza Ribeiro Montes, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cdula de 
identidade no 0933501200, emitido pelo SSP/BA, inscrito no CPF sob o n。  030.213.345-39, aqui 
denominada CONTRATADA, com base no Preg'o Presencial n。  00512018, disposi96es da Lei 
Federal no 10.520 de 17 de julho de 2002 e Lei Federal n。  8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 
ulteriores altera96es, resolvem celebrar o presente Contrato de Fomecimento, mediante as 
cl白usulas e condi"es seguintes 

I- CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1・1 ・  Constitui objeto deste Contrato o fornecimento de genero alimenticios para Merenda 
Escolar deste Municipio, de acordo com as especifica96es constantes do Edital e Anexos, 
referentes ao Preg白o Presencial n。 005/2018. 

1.2 ・  A JUSTIFICATIVA - A realiza"o de desse processo de aquisi弾o de merenda escolar se 
deu por raz6es de insuficiencia de saldo contratual, pelo fato em que houve aumento de 
matriculas aps elabora 白o da lista de liens no incio do ano. E tamb6m houve paraliza如es 
e greves, provocando uma reposi"o de aula que vai at' o m6s de janeiro de 2018. Por isso 
ser reaberto novo processo para aquisi"o desses produtos alimenticios para suprir as 
necessidades da merenda para o perodo de dezembro desse ano e janeiro de 2018. 

§ 1。  - A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi96es deste contrato, acrscimos 
a 	ou supresses na aquisi"o dos materiais objeto do presente contrato, de at白  25% (vinte e cinco 
w 	por centoj ao valor inicial atualizado do contrato, conforme Art 65 da Lei no R RRSJQr A R ii*豆  

ulteriores altera96es. 
皇  2 - A presente contrata9ao est sendo formalizada de forma direta, por Modalidade Pregao 
Presencial no 005/2018, com base no, do art. 11, da Lei n。  10.520/02 

li-CLAUSULA SEGUNDA ・  DOTAいO ORCAMENTRIA 

2.1 - As despesas com a contrata唆o, para a execu"o do objeto licitado, correro por conta dos 
recursos municipais das Dota96es Oramentadas a seguir especificadas: 
Dota"o Oramentria: 
o rgo 03.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAいO 
ProjetolAtividade:2,027 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAcAO ESCOLAR 
Elemento de Despesa:33.9o,30,00000 - MATERIAL DE CONSUMO 
Fonte: 091500- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNJDE 

2UFEITUIA MUNCIPALOcoes 
Fー・・・“戸”叫・声”ノ  



V川  - CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDA 

P馨6MIJSICIP*Lwocoes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 

● 

a) Ressarcir a Administra"o do equivalente a todos os danos decorrente de nnrIicarn ou 
！空空贈o do fornecimento do material contratado, exceto nuando issn nrnrrr 苛
更g,nqa,a contratante ou ainda P。「 caso bduIto o -更g,nqa,a contratante ou ainda P。「 caso bduIto ou -更g,nqa,a contratante ou ainda P。「 caso bduIto ou -更g,nqa,a contratante ou ainda P。「 caso bduIto ou -更g,nqa,a contratante ou ainda P。「 caso bduIto ou b「  -----n--。------ ''-'!r1cia da Contratante ou ainda por caso fortuito ou forca maior, circunstncias 

豊idamente comunicadas 白  contratathe no prazo de 48 (quareita“局品篇ぐ猫姦  sua ocorrncia; 
b) Efetuar os ensaios, testes e demais provas exicjidasp or normas t6cnicas nfieiak nara 

boa execu"o do objeto do contrato por sua conta, na forma do art. 75 da Lei n0 8'66/93 
e suas ulteriores altera"es; 

C) Emitir Notas Fiscais ou Faturas 
que devero ser apresentadas no minimo em 02 (duas

)vias. 

d) Entre
gar os materiais conforme marcas e especifica

96es apresentados no Termo deAceita o. . 

e) A CONTRATADA dever manter, durante toda a execu"o do contrato, tnda5 as 
cond！窯望，り,り讐捜o e qualifica"o exigidas na licita"o,面nforme ‘瓦嵐6noA肩ミ  
inciso XII da Lei n。  8.666193; 

f) A empresa dever apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s) 
i. Prova de regularidade junto合  Fazenda Municipal: 
ii. Prova de regularidade junto 白  Fazenda Estadual; 

iii. Prova de regularidade junto言  Fazenda Federal, referente 白  Divida Ativa da Uni白o eTributos Federais, junto ao INSS; 
iv・  Prova de regularidade junto ao FGTS; 
v. Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 

VI- CLAUSULA SEXTA - OBRIGAcoES DA CONTRATANTE 

6・1 - Al6m das obriga96es j白  previstas no presente contrato, a Contratante obricia-se a 

a 置墨器讐晶綴麟詩留濃 5器農篇票ご。農認謂  
contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a contar da referida assinatura. 
contorme art6l ・  §1。  da Lei no 8.666/93 e suas ulteriores alteracoes ー  ーーー…ー’ー’ ー’ 

	

一 	o. inaicar os locais para a entreQa do objetoa 

	

w 	c. trnitir requisi"o para a entrega do produto: 
d. Acompanhar e controlar a entrega 

VII ・  CLUSULA SETIMA ・  DO REGIME E DA FORMA DE EXECUいO 

a) O Regime de Execu"o do presente Contrato 白  de Preo por item, em obediencia ao 
Edital do Preg白o Presencial N。  005/2018 e seus Anexos, que a este integra, 
independentemente de transcri"o, e 白  Lei Federal N。  8.666 de 21/06/1993, e suas 
altera"es introduzidas pela Lei Federal N。  8.883194 

b) A a9白o ou omiss白o, total ou parcial, da fiscaliza"o do contratante, n白o eximir 白  
contratada de total responsabilidade na execu"o do contrato. 

c) O recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se concretizar ao6s adotados 
peia uontratante, booos os procedimentos do art. 13, inc. H, das Leis 8.666/93 com as 
altera6es da Lei 8.883(94 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 

Ill - CL USULA TERCEIRA - PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO 
3.1 - O valor global deste contrato referente ao lote 07 白  de R$ 184.000,00 (cento e oitenta e 
quatro mil reais). 
3.2 - O pagamento atravs da apresenta 白o da Nota Fiscal/Fatura no minimo 02 (duas) vias, e 
ser efetuado em at 30 (trinta) dias 
§10 ー  Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado j白  est白o inclusos todos os custos e 
despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros 
quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento 
deste instrumento 
§2。ー  Quando houver erro de qualquer natureza, na emiss白o da Nota Fiscal/Fatura, o 
documento ser devolvido, imediatamente, para substitui"o e/ou emiss白o de Mota de Corre 白o, 
esse intervalo de tempo n白o ser considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualiza"o do 
valor contratual 
§30 - Q pagamento ser efetuado por meio de Ordem Bancria de Crdito, mediante depsito 
em conta-corrente, na ag6ncia e estabelecimento bancrio indicado pela Contratada, ou por 
outro meio previsto na legisla"o vigente 

IV - CLAUSULA QUARTA ・  DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E REAJUSTE 

4.1- A entrega sde Contratante.農parcriza；誌認器器 semanalmente, conforme requsi9ao do setor 
Prazo de entrega: 

然灘鷲
dias, a partir da solicitao da Contratante do lotdias, a partir da solicitao da Contratante do lotlotes dirios, pereciveis 	 識器にemaema胃  

4.2 -66 O recebimento dos8.666/93, e as demais di器農objeto destaconstantes d請鼠認ecer1 s normas fixadas na Lei nContrato. 

鰻熱
Contratante (nutricionista) proceder ao acompanhamento e fiscalizao daregistrar todas as ocorrncias e as deficincias verificadas em relatrio, cujahada contratada, objetivando a imediata correo das irregularidades 

● 議薦餓灘議鷲灘inicialmente, at a verificao daital, e aceito como definitivo aps 
: - n entrega ao objeto licitado ser na sede do Municipio de Po"es, Bahiase 	a 	 . - 

弾華；器竜 omlssao, total oua parcial, da fiscalizao do contratante, n白o eximirresponsabilidade na execuo do Contrato. 
: - u prazo ao Lontrato ser de 02 (dois) meses;sib i----- 	- - 	- 
’・o一  u pre9o sera nxo e irreajustvel 

蕪鷺驚驚驚驚薫ero sofrer revises objetivandoisto da produo - efetivamentefaturamento de cada remessa,93 

V - CLUSULA QUINTA - OBRIGAcoES DA CONTRATADA 

5・I一 A CONTRATADA OBRIGA-SE A ・  

Pra9a da Bandeira, 02 CENTRo - Po96es - Bahia - PONEJFAX (77) 3431-5820 

P'o ITURA Seco賛 
多ー・嘱岬dら fiara ・,・”ノ  



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 

8.1 - Ao CONTRATADO que incidir nas hip6teses abaixo relacionadas, sero aplicadas as 
seauintes sances. araduadas conforme a gravidade da infra"o, sem prejuizo de san曹es civis 
e criminais, apbs o prvio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contradit6rio 
8.2 - Advertncia sempre que forem constatadas infra"es leves. 
8.3 - Multa por atraso imotivado do fornecimento do Produto, nos prazos abaixo definidos: 

a) 10% (dez por cento) sobre o valor da compra, em caso de: atraso na entrega superior a 5 
(cinco) dias, desistencia na entrega do material; 

b) ate 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento do produto; 

c) suoeiior a 30 (trinta) dias, nos casos em que n白o tenha havido o cancelamento da nota 
de' empenho 6 u ddcumento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura do 
fornecimento do produto; 

d) suoea'ior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho 
ou' documento correspondente: 20% sobre o valor da fatura do fornecimento do produto. 

8.4 - Suspensao nos prazos abaixo definidos: 

a) de at白  12 (doze) meses quando praticar ato ilicito visando frustrar os objetivos do 
contrato, no白  mbito da Administra,o Pロblica Municipal; 

b) suspens白o de at 12 (doze) meses e multa sobre o valor do contrato, a depender do 
prejuizo causado 白  Administra9白o P"bUca Municipal; 

c) n白o atender as especifica"es tcnicas (nomenclatura e marca) e os quantitativos 
estabelecidos no contrato: multa de 10% e 20%; 

d) paralisar o fornecimento do produto, sem justa causa e prvia comunica'o 白  
administra"o: mufta de 10% a 20%; 

e) adulterar ou alterar caracteristicas fisica, quimica ou biolgica do produto fornecido: multa 
de 20%; 

1, entregar, como em bom estado ou verdadeiro, produto falsificado, furtado, deteriorado, ou 
danificado: multa de 20% 

8.5 - Declara,o de inidoneidade para licitar e contratar cem a Administra"o P"blica Municipal 
quando o licitante incorrer por duas vezes nas suspens6es elencadas no subitem 8・3 e 8.4 

8.6 - A suspens白o temporria do fomecedor cujo contrato com a Administra"o P"blica 
Municipal esteia em viqor. impedir o mesmo de participar de outras licita96es e contrata"es no 

~ 	白mbito do niunicipio ate o comprimento d e penalidades que me toi imposta 
8.7 - Declara"o de inidoneidade para licitar ou contratar com a acimtnistra9ao vuonca Municipal, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni9白o ou at' que seja promovida a 
reabilita"o perante a prpria autoridade que aplicou a penalidade, que ser concedida sempre 
que o contratado ressarcir a Administra"o pelos prejuizos resultantes e depois de ocorrido o 
prazo de penalidade aplicada. 
8.8 - As multas aplicadas devero ser pagas espontaneamente e no prazo m白ximo de 05 (cinco) 
dias ou sero deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, ap6s prvio 
processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditrio ou, ainda, cobradas 
judicialmente, a critrio da Secretaria Municipal de Administra"o. 
8.9 - Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado dever 
recolher a multa por meio de dep6sito em Conta Corrente em nome da Prefeitura, ou responder 
pela sua diferen9a a qual ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administra戸o, ou ainda, cobrada judicialmente. 

8.10 - A multa poder ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, e depender do 
grau da infra"o cometida pelo contratado e dos prejuzos causados 白  Administrac』o P自blica 
Municipal, nao impeainao que a Admintstra9ao rescin・ー  unilateralmente o contra 

t'P*UPUTU*A MUKICIflJ.wOcoes 
F～ー“戸口一叫・ fl“ノ 	 Pra'a da Ba"Wa・  02- CENTRoー  Po96es - Bahia. FONE/EM (77) 3431-5820 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 

8.11 - As san"es prevista no item 08 deste edital sao de competncia exclusiva do titular da 
Secretaria Municipal da Administra"o, permitida a delega"o para a san"o prevista no sub- 
item 8.4 facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 
abertura de vistas 
8.12 - Os danos e prejuizos sero ressaitidos 白  contratante no prazo m白ximo de 48 (quarenta e 
oito) horas, ap6s prvio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contradit6rio, 
contado da notifica"o administrativa 白  Contratada, sob pena de multa 
8.13 - Nenhuma san9白o ser aplicada sem o devido processo administrativo, que preve defesa 
prvia do interessado e recurso os prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista do 
processo. 

IX ・  CLAUSULA NONA ・  DA INEXECUいO E DA RESCISAO 

9.1. ・  A rescis白o poder ser: 
9.2. ー  Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejar a sua resciso 

a 	imediata. com  as conseau己ncias contratuais e as orevistas em Lei ou reaulamento. sendo os 
ー 	motivos aqueies aiinnaaos no artigo ia e seguintes aa Lei n 7 a.bbb/JJ e suas postenores 

altera加es, sem prejuizo de outras san96es previstas nesta mesma lei; 
9.3 - A inexecu9白o total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, com as consequ白ncias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os direitos da Administra"o P丘blica, em caso de rescis白o 
administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei n・  8.666/93 e suas altera96es 
9.4. ・  Poder ainda o Municipio de Po96es, BA, a seu crit6rio exclusivo e a qualquer tempo 
rescindir o contrato mediante prvio aviso a empresa contratada, com anteced6ncia minima de 
30 (trinta) dias, ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuizos a que a contratada n白o tenha 
dado causa e aos pagamentos devidos pela execu9自o do CONTRATO ate a data da rescis白o 
9.5 - Da rescis白o do CONTRATO pelo n白o cumprimento de CLUSULAS contratuais, 
especifica加es, projetos ou prazos caber recurso, no prazo de 05 (cinco) dias ロ  teis, contados 
da intima"o do ato 
9.6 ・  Nas hipteses de rescis白o com base em qualquer das hipteses da Lei 8.666/93 ou da 
legisla"o especifica, n白o cabe a empresa contratada direito a qualquer indeniza"o. 

● X - CLAUSULA D'CIMA - COBRANcA JUDICIAL 

XI- CLAUSULA D亡CIMA PRIMEIRA ・  DAS DISPOSIcoES GERAIS 

11.1 -T ACONTRA鴇aA謂器「：高誤認隠轟器器謂ioment措i o CONTRATANTE e aistrada. 

il繊partes integrantos, incluindo asrocesso licitatr鱗懇繊γ灘PRESENCes e esdCONTRAT繊器『018 efeitos 

XII - CLUSULA D亡CIMA SEGUNDA - FORO 

PPIFEJTURA6 MUMCPALwooes 
F‘ー”d‘声,電・,・・・ノ  Pra9a da Bandeira, 02 CENTRO - Po96es - Bahia 一  FONE/FM (77) 3431-5820 



Leandro J Jo Masfrarenhas 
o Muniqpai 

so ‘ ーEPP 
Empresa Contratada 

LUCI 

脱多多ニ2ラ2多12ク  CPF: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 

12.1 ・  As partes elegem o Foro da Cidade de POCOES, Bahia, que prevalecer sobre qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d自vidas oriundas do presente 
Contrato, das testemunhas. 
12.2 - E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (trs) vias de 
igual teor e forma na presen9a, que subscrevem depois de lido e achado conforme 
Po"es, Bahia, 06 de maro de 2018 

Testemunhas 

t'PUFEITUSIA6 MUHCIPALwooes 
‘る“"qmり・N ・,ーノ  Pra9a da Bandeira, 02 1 CENTRO - Po96es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 



, PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 

ESTADO DA BAHIA 

CONTRATO 91/2018 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PO9OES, E A EMPRESA 
ISIDRO MORAIS SANTOS 26984891892 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
p自blico, CNPJ com sede na situado na Pra9a da Bandeira, 024 - CENTRO - Po96es - Bahia ー  
FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.。  14.242.200/0001-65, neste ato 
representado pelo Ilm.o Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, doravante denominado 
CONTRATANTE e a empresa ISIDRO MORAIS SANTOS 26984891892, pessoa juridica de 
direito privado, Inscrito no CNPJ n。  17.355.433/0001-62, representado neste ato pelo o Sr. Isidro 
Morais Santos, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cdula de identidade 
n。  16346447・27, emitido pelo SSP/BA, inscrito no CPF sob o n。  269.848.918-9, aqui 
denominada CONTRATADA, com base no Preg'o Presencial n。  005/2018, disposi96es da Lei 
Federal n。  10.520 de 17 de julho de 2002 e Lei Federal n。 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 

~ 	uiteriores aitera9oes, resoivem ceieorar o presente Contrato de Fornecimento, mediante as 
ciausuias e conoi9oes seguintes 

I・  CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1・1 - Constitui objeto deste Contrato o fornecimento de genero alimenticios para Merenda 
Escolar deste Municipio, de acordo com as especifica96es constantes do Edital e Anexos, 
referentes ao Pregきo Presencial n。 005/2018 

1.2 - A JUSTIFICATIVA - A realiza9白o de desse processo de aquisiao de merenda escolar se 
deu por raz6es de insuficiencia de saldo contratual, pelo fato em que houve aumento de 
matriculas ap6s elabora9白o da lista de itens no inicio do ano. E tamb白m houve paralizac6es 
e greves, provocando uma reposi9白o de aula que vai at白  o mes de janeiro de 2018. Por isso 
ser reaberto novo processo para aquisiao desses produtos alinenticios oara supriras 
necessidades da merenda para o periodo de dezembro desse ano e janeiro de 2018 

' 1ニー  A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi6es deste contrato, acrscimos 
. 	ousupressoesnaaquisaodos materiais objeto do presente contrato, de at 25% (vinte e cinco 
w 

urteriores aitera9oes 

L2 急  presente contrata o est sendo formalizada de forma direta, por Modalidade Prego 
Presencial n。 005/2018, com base no, do art. 11, da Lei n。  10.520/02 

lI-CLAUSULA SEGUNDA - DOTAいO ORcAMENTARIA 

2.1 - As despesas com a contrata9三o, para a execu9o do objeto licitado, correro por conta dos 
recursos municipais das Dota96es Oramentarias a seguir especificadas; 
Dota9自o Oramentria: 
o rg白o 03.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAいO 

Projeto/Atividade:2.027 ・  PNAE ・  PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAcAO ESCOLAR 
Elemento de Despesa:33.90.30 00000 - MATERIAL DE CONSUMO 

Fonte: 091500- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNflF 

PPtIFEITURA fl MUNICIPALocoes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 

Ill - CLAUSULA TERCEIRA ・  PRECO E CONDI9OES DE PAGAMENTO 
3.1 ・  O valor global deste contrato referente ao lote 08 6 de R$ 76.900,00 (setenta e seis mil e 
novecentos reais) 
3.2 ・  O pagamento atravs da apresenta9白o da Nota FiscallFatura no minimo 02 (duas) vias, e 
ser efetuado em at 30 (trinta) dias 
§V ー  Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado j白  estao inclusos todos os custos e 
despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros 
quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento 
deste instrumento 
§2。ー  Quando houver erro de qualquer natureza, na emiss白o da Nota Fiscal/Fatura, o 
documento ser devolvido, imediatamente, para substitui"o e/ou emissao de Nota de Corre9'o, 
esse intervalo de tempo n自o ser considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualiza弾o do 
valor contratual 
§3。  - O pagamento ser白  efetuado por meio de Ordem Banc白ria de Crdito, mediante dep6sito 
em conta-corrente, na agencia e estabelecimento banc白rio indicado pela Contratada, ou por 
outro meio previsto na legisla9白o vigente 

IV - CLAUSULA QUARTA ・  DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E REAJUSTE 

4.1- A entrega ser' parcelada diariamente e semanalmente, confomie requisi9言o do setor 
de Contratante, autorizando o fornecimento; 

Prazo de entrega: 
a. De 48 (horas) 02 dias, a partir da solicita9白o da Contratante do lote di自rio ou semanal 
b. De 72 (horas) 03 dias, a partir da solicita9白o da Contratante do lote di自rio ou semanal. 
c. Imediato para os lotes di自rios, pereciveis 

4.2 ・  O recebimento dos produtos, objeto desta licita9ao, obedecer 白  s normas fixadas na Lei no 
8.666/93, e as demais disposi6es constantes desta Minuta do Contrato 

4.3 - Competir ao Contratante (nutricionista) proceder ao acompanhamento e fiscaliza9ao da 
entrega do objeto e registrar todas as ocorrncias e as defici白ncias verificadas em relat6rio, cuja 
copia sera encaminnaaa a contratada, objetivando a imediata corre"o das irregularidades 
apontadas. 

a 	4.4 - O recebimento se dar白  em carter provis6rio, inicialmente, at白  a verificac吾o da 
W 	conTormiaaae ao material com as especifica96es do Edital, e aceito como definitivo ao6s 

comprova9ao aa totalidade e qualidade da entrega do objeto 
4.5- A entrega do objeto licitado ser白  na sede do Municipio de Po96es, Bahia. 
4.6 - A a9白o ou omiss白o, total ou parcial, da fiscaliza9白o do contratante, nao eximir a 
contratada de total responsabilidade na execu戸o do Contrato 
4.7 - O prazo do Contrato ser白  de 10 (dez) meses; 
4.8- 0 pre9o ser fixo e irreajustvel 
4・9 - Os pre9os constantes na proposta ou oramento podero sofrer revis6es obietivando 
manter o equilibrio economico financeiro pela varia9含o do custo da producao - efetivamente 
comprovaao peio taoricante do produto - ate a data do faturamento de cada remessa 
conTorme aetermina o artut, letra" d" da Lei Federal n. 8.666/93 

V - CL USULA QUINTA - OBRIGACOES DA CONTRATADA 

- A CONTRATADA OBRIGA-SE A: 

瞬  fl MUNICIPALwocoes 
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a) Ressarcir a Administra"o do equivalente a todos os danos decorrente de paralisa"o ou 
interrup9昏o do fornecimento do material contratado, exceto quando isso ocorrer por 
exigencia da Contratante ou ainda por caso fortuito ou fora maior, circunst合ncias 
devidamente comunicadas 白  contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas), ap6s a 
sua ocorrencia; 

b) Efetuar os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas tecnicas oficiais para a 
boa execu9白o do objeto do contrato por sua conta, na forma do art. 75 da Lei no 8.666/93 
e suas ulteriores alteraゆes; 

c) Emitir Notas Fiscais ou Faturas que devero ser apresentadas no minimo em 02 (duas) 
vias 

d) Entregar os materiais conforme marcas e especifica96es apresentados no Termo de 
Aceita9きo. 

e) A CONTRATADA dever manter, durante toda a execu9白o do contrato, todas as 
condi96es de habilita9白o e qualifica9首o exigidas na licita9ao, conforme previsto no Art 55, 
inciso Xli da Lei no 8.666/93; 

U A empresa dever apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s): 
i. Prova de regularidade junto 白  Fazenda Municipal; 
ii. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual; 
iii. Prova de regularidade junto 白  Fazenda Federal, referente 白  Dvida Ativa da Uni'o e 

Tributos Federais, junto ao INSS; 
iv. Prova de regularidade junto ao FGTS; 
v. Prova de regularidade junto a Justia do Trabalho 

VI - CLAUSULA SEXTA - OBRIGA96ES DA CONTRATANTE 

6.1 ・  Al白m das obriga96es j白  previstas no presente contrato, a Contratante obriga-se a: 
a. Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Dirio Oficial do 

Municipio, ate o QUINTO DIA O TIL do mes seguinte ao da sua assinatura 
contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a contar da referida assinatura, 
conforme art.61,§ 1。  da Lei n。  8.666/93 e suas ulteriores altera96es 

b. Indicar os locais para a entrega do objeto; 
c. Emitir requisi 白o para a entrega do produto; 
d. Acompanhar e controlar a entrega 

VII - CLAUSULA S'TIMA ・  DO REGIME E DA FORMA DE EXECU9AO 

a) O Regime de Execu9白o do presente Contrato 白  de Pre9o por item, em obedincia ao 
Edital do Preg白o Presencial N。  005/2018 e seus Anexos, que a este integra, 
independentemente de transcri9白o, e 白  Lei Federal N。  8.666 de 21/0611993, e suas 
altera96es introduzidas pela Lei Federal N0 8.883/94 

b) A a"o ou omiss白o, total ou parcial, da fiscaliza9含o do contratante, n白o eximira 
contratada de total responsabilidade na execu9白o do contrato 

c) O recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se concretizar ap6s adotados 
pela Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 com as 
altera"es da Lei 8.883/94 

VIII ・  CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

tPtIFUITURA fl MUNSCIPALwocoes 
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8.1 - Ao CONTRATADO que incidir nas hip6teses abaixo relacionadas, ser首o aplicadas as 
seguintes san96es, graduadas conforme a gravidade da infra9貢o, sem prejuzo de san96es civis 
e criminais, ap6s o prvio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contradit6rio: 
8.2 ・  Advertncia sempre que forem constatadas infra96es leves. 
8.3 - Multa por atraso imotivado do fomecimento do Produto, nos prazos abaixo definidos: 

a) 10% (dez por cento) sobre o valor da compra, em caso de: atraso na entrega superior a 5 
(cinco) dias, desist6ncia na entrega do material; 

b) at6 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento do produto; 
c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que nao tenha havido o cancelamento da nota 

de empenho ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura do 
fornecimento do produto; 

d) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho 
ou documento correspondente: 20% sobre o valor da fatura do fornecimento do produto 

8.4- SusDens白o nos prazos abaixo definidos: 
. 	a; ae ate i z( aozeJ meses quanao praticar ato 川cito visanao trustrar os objetivos ao 

contrato, no 自  mbito da Administra9ao Pロblica Municipal; 
b) suspens百o de at白  12 (doze) meses e multa sobre o valor do contrato, a depender do 

prejuizo causado 白  Administra9白o Publica Municipal; 
c) n自o atender as especifica96es t白cnicas (nomenclatura e marca) e os quantitativos 

estabelecidos no contrato: multa de 10% e 20%; 
d) paralisar o fornecimento do produto, sem justa causa e prvia comunica9昌o 白  

administra9白o: multa de 10% a 20%; 
e) adulterar ou alterar caracteristicas fisica, quimica ou biol6gica do produto fornecido: multa 

de 20%; 
f) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, produto falsificado, furtado, deteriorado, ou 

danificado: multa de 20% 
8.5 - Declara"o de inidoneidade para licitar e contratar com a Administra9百o Publica Municipal 
quando o licitante incorrer por duas vezes nas suspens6es elencadas no subitem 8.3 e 8.4 
8.6 - A suspens白o tempor白ria do fornecedor cujo contrato com a Administra9昌o P自blica 
Municipal esteja em vigor, impedir自  o mesmo de participar de outras licitac6es e contratac6es no 

. 	amDito ao municipio ate o comprimento ae penaiiaaaes que lhe tol l mposta 
8.7 ・  Declara9白o de inidoneidade para licitar ou contratar com a administra"o P自blica Municipal, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniao ou at白  que seja promovida a 
reabilita9白o perante a prpria autoridade que aplicou a penalidade, que ser concedida sempre 
que o contratado ressarcir a Administra9ao pelos prejuzos resultantes e depois de ocorrido o 
prazo de penalidade aplicada 
8.8 - As multas aplicadas dever白o ser pagas espontaneamente e no prazo m白ximo de 05 (cinco) 
dias ou sero deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, ap6s prvio 
processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contradit6rio ou, ainda, cobradas 
judicialmente, a crit白rio da Secretaria Municipal de Administra"o 
8.9 - Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado dever自  
recolher a multa por meio de dep6sito em Conta Corrente em nome da Prefeitura, ou responder 
pela sua diferen9a a qual ser白  descontada dos pagamentos eventualmente devidos pel 
Administra9吾o, ou ainda, cobrada judicialmente 
8.10 - A multa poder ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, e depender d6 
grau da infra9昌o cometida pelo contratado e dos prejuizos causados a Administra"o Pロblica 
Municipal, n白o impedindo que a Administra頭o rescinda unilateralmente o contrato 
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8.11 - As san96es prevista no item 08 deste edital s白o de compet6ncia exclusiva do titular da 
Secretaria Municipal da Administra9白o, permitida a delega9白o rara a sanc白o orevista no sub- 
item 8.4 facultada a defesa do interessado no respectivob rdcesso, no praz6 de 10 (dez) dias da 
abertura de vistas 
8.12 - Os danos e prejuzos ser白o ressarcidos a contratante no prazo m白ximo de 48 (auarenta e 
oito) horas, ap,s prvio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contradit6rio, 
contado da notifica9百o administrativa 自  Contratada, sob pena de multa. 
8.13 - Nenhuma san9白o ser自  aplicada sem o devido processo administrativo, que preve defesa 
prvia do interessado e recurso os prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista do 
nrnnessn 

IX ・  CLAUSULA NONA - DA INEXECU9AO E DA RESCISAO 

9.1. - A rescis白o poder白  ser: 
9・2. ・  Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejar a sua rescisao 
imediata, com as consequencias contratuais e as previstas em Lei ou regulamento, sendo os 
motivos aqueles alinhados no artigo 78 e seguintes da Lei n.。  8.666/93 e suas posteriores 
altera96es, sem prejuizo de outras san96es previstas nesta mesma lei; 
9.3 - A inexecu9百o total ou parcial do contrato enseja a sua rescis白o, com as consequencias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os direitos da Administra戸o P自blica, em caso de rescis白o 
administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei n・  8.666/93 e suas altera96es 
9.4. ・  Poder白  ainda o Municipio de Po96es, BA, a seu crit6rio exclusivo e a qualquer tempo 
rescindir o contrato mediante pr自vio aviso 自  empresa contratada, com antecedencia minima de 
30 (trinta) dias, ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuizos a que a contratada n白o tenha 
dado causa e aos pagamentos devidos pela execu9白o do CONTRATO at6 a data da rescisao. 
9.5 - Da rescis白o do CONTRATO pelo n白o cumprimento de CLUSULAS contratuais, 
especifica96es, projetos ou prazos caber recurso, no prazo de 05 (cinco) diasu teis, contados 
da intima"o do ato 
9.6 - Nas hip6teses de rescis白o com base em qualquer das hipteses da Lei 8.666/93 ou da 
legisla9白o especfica, n自o cabe a empresa contratada direito a qualquer indeniza9白o 

● X ・  CLAUSULA DECIMA - COBRAN9A JUDICIAL 

10.1 - As importancias devidas pela Contratada sero cobradas atrav's de processo de 
execu9ao, constituindo este Contrato, ttulo executivo extra judicial, ressalvada a cobran9a 
direta, mediante reten9百o ou compensa9白o de crditos, sempre que possivel. 

Xl - CLAUSULA D'CIMA PRIMEIRA ・  DAS DISPOSI6ES GERAIS 

11・1 ・  Ap6s a assinatura deste Contrato, toda comunica9百o entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA ser白  feita atrav白s de correspond白ncia devidamente registrada 
11.2 - Sao partes integrantes deste Contrato o Edital do PREGAO PRESENCIAL N。 005/2018 e 
seus Anexos, incluindo as condi6es ali estabelecidas e as corre96es e esclarecimentos feitos 
durante o processo licitat6rio, bem como as Propostas de Preco da CONTRATADA. 

XII - CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FORO 
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12.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de POC6ES, Bahia, que prevalecer sobre qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d自vidas oriundas do presente 
Contrato, das testemunhas. 
12.2- E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (trs) vias de 
igual teor e forma na presen9a, que subscrevem depois de lido e achado conforme. 
Po96es, Bahia, 06 de maro de 2018 

CPF 

Leandr4 ajo Mtscarenhas 
ieito uviuipicipai 

ISIDRO MORAIS SANTOS 26984891892戸, 
Empresa Contratada 

Testemunhas: 

て晃-7--- 
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CONTRATO 89/2018 
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PO9OES, E A EMPRESA 
S.R FERREIRA ANDRADE ・  ME 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES, ESTADO DA BAHIA. pessoa juridica de direito 
pblico, CNPJ com sede na situado na Pra9a da Bandeira, 024 - CENTRO - Po96es - Bahia ・  
FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.。  14.242.200/0001-65, neste ato 
representado pelo Ilm.o Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, doravante denominado 
CONTRATANTE e a empresa S.R FERREIRA ANDRADE ・  ME, pessoa jurdica de direito 
privado,lnscrito no CNPJ n。  06.867.164/0001-05, com endereo comercial R ALOISIO ROCHA 
n。  65 Centro Po'6es, Bahia, representado neste ato por pelo o Sr. S白rgio Ricardo Ferreira 
Andrade, portador da cdula de identidade n。  08.029.068-00, emitido pelo SSP/ BA, inscrito no 
CPF sob o n。  988.489.025-20, aqui denominada CONTRATADA, com base no Pregao 

a 	Presencial no 005/2018. disposi6es da Lei Federal no 10.520 de 17 de iulho de 2002 e Lei 
w 	i-eaerai nTM a.bbb ae 21 ae junno ae i9Si e suas uitenores anera9oes, resoivem ceteorar o 

presente Contrato de Fornecimento, mediante as cl白usulas e condi"es seguintes 

I - CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 ・  Constitui objeto deste Contrato o fornecimento de genero alimenticios para Merenda 
Escolar deste Municipio, de acordo com as especifica96es constantes do Edital e Anexos, 
referentes ao Preg白o Presencial n。 00512018. 

1.2 ・  A JUSTIFICATIVA - A realiza弾o de desse processo de aquisi"o de merenda escolar se 
deu por razes de insuficiencia de saldo contratual, pelo fato em que houve aumento de 
matriculas aps elabora9白o da lista de itens no inicio do ano. E tamb6m houve paraliza"es 
e greves, provocando uma reposi"o de aula que vai at白  o mes de janeiro de 2018. Por isso 
ser reaberto novo processo para aquisi"o desses produtos alimenticios para suprir as 
necessidades da merenda para o perodo de dezembro desse ano e janeiro de 2018 

a 	§ 1。ー  A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi"es deste contrato, acr白scimos 
e 

por cenio' ao vaior iniciai atuaiizaao ao contrato, contorme Art. bb cia Lei nu 5.566193 e suas 
ulteriores altera"es. 
§ 2。・  A presente contrata"o est白  sendo formalizada de forma direta, por Modalidade Preao 
rresenciai n- uuwzu'io, com Dase no, cio art. ii, cia Lei n'' 10.520/02 

II - CLUSULA SEGUNDA - DOTACAO ORCAMENTRIA 

2.1 - As despesas com a contrata"o, para a execu"o do objeto licitado, correro por conta dos 
recursos municipais das Dota96es Oramentrias a seguir especificadas: 
Dota"o Oramentria: 
Org白o 03.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAいO 
Projeto/Atividade:2.027 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAいO ESCOLAR 
Elemento de Despesa:33.90.30.00000 - MATERIAL DE CONSUMO 
Fonte: 091500- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE 
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III - CLAUSULA TERCEIRA ・  PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO 
3.1 - O valor global deste contrato referente aos lotes 01, 10, 11 e de R$ 657.300,00 (seiscentos 
e cinquenta e sete mil e trezentos reais) 
3.2 ・  O pagamento atrav6s da apresenta 白o da Nota Fiscal/Fatura no minimo 02 (duas) vias, e 
ser efetuado em at 30 (trinta) dias 
§ 1。ー  Nos preos ofertados na proposta do Contratado j白  esto inclusos todos os custos e 
despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros 
quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento 
deste instrumento 
§ 2 。 - Quando houver erro de qualquer natureza, na emiss白o da Nota Fiscal/Fatura, o 
documento ser devolvido, imediatamente, para substitui"o e/ou emiss白o de Nota de Corre9白o, 
esse intervalo de tempo n白o ser considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualiza"o do 
valor contratual 
§ 3。 - O pagamento ser efetuado por meio de Ordem Banc白ria de Crdito, mediante depsito 
em conta-corrente, na ag6ncia e estabelecimento banc白rio indicado pela Contratada, ou por 

● outro meio previsto na legisla"o vigente 

IV - CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E REAJUSTE 

4.1- A entrega ser parcelada diariamente e semanalmente, conforme requisi'ao do setor 
de Contratante, autorizando o fornecimento; 
Prazo de entrega: 

a. De 48 (horas) 02 dias, a partir da solicita"o da Contratante do lote di白rio ou semanal 
b. De 72 (horas) 03 dias, a partir da solicita"o da Contratante do lote dirio ou semanal 
c. Imediato para os lotes di自rios, pereciveis 

4.2 - O recebimento dos produtos, objeto desta licita"o, obedecer 白  s normas fixadas na Lei n。  
8.666/93, e as demais disposi加es constantes desta Minuta do Contrato. 
4.3 - Competir ao Contratante (nutricionista) proceder ao acompanhamento e fiscaliza"o da 
entrega do objeto e registrar todas as ocorrncias e as deficiencias verificadas em relat6rio, cuja 
c6pia ser encaminhada 白  contratada, objetivando a imediata corre"o das irregularidades 
apontadas 

. 	4.4 ・  O recebimento se dar em carter provis6rio, inicialmente, at a verificaco da 
coniormiaaoe 00 matenai com as especftica9oes do Edital, e aceito como definitivo aps 
comprova"o da totalidade e qualidade da entrega do objeto 
4.5 - A entrega do objeto licitado ser na sede do Municipio de Po加es, Bahia. 
4.6 ・  A a9白o ou omiss白o, total ou parcial, da fiscaliza9白o do contratante, n白o eximir 白  
contratada de total responsabilidade na execu"o do Contrato. 
4.7 - O prazo do Contrato ser de 02 (dois) meses; 
4.8- 0 pre9o ser fixo e irreajust白vel 
4S - Os pre9os constantes na proposta ou oramento podero sofrer revis6es objetivando 
manter o equilibrio econ6mico financeiro pela varia"o do custo da produ"o - efetivamente 
comprovado pelo fabricante do produto ー  at白  a data do faturamento de cada remessa, 
conforme determina o art.65, letra "d" da Lei Federal fl.0 8.666/93 

V - CLUSULA QUINTA ・  OBRIGA9OES DA CONTRATADA 

5.1 - A CONTRATADA OBRIGA-SE A ×H 
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a) Ressarcir a Administra"o do equivalente a todos os danos decorrente de paralisa"o ou 
interrup"o do fornecimento do material contratado, exceto quando isso ocorrer por 
exig6ncia da Contratante ou ainda por caso fortuito ou fora maior, circunstancias 
devidamente comunicadas 白  contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas), ap6s a 
sua ocorrencia; 

b) Efetuar os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas t白cnicas oficiais para a 
boa execu"o do objeto do contrato por sua conta, na forma do art. 75 da Lei no 8.666/93 
e suas ulteriores altera加es; 

c) Emitir Notas Fiscais ou Faturas que devero ser apresentadas no minimo em 02 (duas) 
vias 

d) Entregar os materiais conforme marcas e especifica"es apresentados no Termo de 
Aceita"o. 

e) A CONTRATADA dever manter, durante toda a execu9白o do contrato, todas as 
condi如es de habilita"o e qualifica"o exigidas na licita"o, conforme previsto no Art 55, 
inciso XII da Lei no8.666/93; 

f) A empresa dever apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s) 
i. Prova de regularidade junto 白  Fazenda Municipal; 
ii. Prova de regularidade junto白  Fazenda Estadual; 
iii. Prova de regularidade junto 自  Fazenda Federal, referente a Dvida Ativa da Uni白o e 

Tributos Federais, junto ao INSS; 
iv. Prova de regularidade junto ao FGTS; 
v. Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 

VI -CLAUSULA SEXTA ・  OBRIGACOES DA CONTRATANTE 

6.1 - Al6m das obriga9es j白  previstas no presente contrato, a Contratante obriga-se a: 
a. Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Di自rio Oficial do 

Municipio, at o QUINTO DIA O TIL do mes seguinte ao da sua assinatura 
contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a contar da referida assinatura, 
conforme art.61,§ 1。  da Lei n。  8.666/93 e suas ulteriores altera"es. 

b. Indicar os locais para a entrega do objeto; 
c. Emitir requisi"o para a entrega do produto; 
d. Acompanhar e controlar a entrega. 

Vil - CLUSULA SETIMA - DO REGIME E DA FORMA DE EXECUいO 

a) O Regime de Execu"o do presente Contrato e de Pre9o por item, em obediencia ao 
Edital do Preg白o Presencial N。  005/2018 e seus Anexos, que a este integra, 
independentemente de transcri"o, e 白  Lei Federal N。  8.666 de 21/06/1993, e suas 
altera"es introduzidas pela Lei Federal N。  8.863/94 

b) A a"o ou omisso, total ou parcial, da fiscaliza"o do contratante, n白o eximir 白  
contratada de total responsabilidade na execu,o do contrato 

c) O recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se concretizar ap6s adotados 
pela Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 com as 
altera"es da Lei 8.883/94 

VIII - CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

tO ITIflA6 MUNICIPAL?ooes 
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8.1 - Ao CONTRATADO que incidir nas hipteses abaixo relacionadas, sero aplicadas as 
seguintes san96es, graduadas conforme a gravidade da infra"o, sem prejuizo de san加es civis 
e criminais, ap6s o prvio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contradit6rio: 
8.2 - Advertencia sempre que forem constatadas infra叩es leves. 
8.3 - Multa por atraso imotivado do fornecimento do Produto, nos prazos abaixo definidos: 

a) 10% (dez por cento) sobre o valor da compra, em caso de: atraso na entrega superior a 5 
(cinco) dias, desistncia na entrega do material; 

b) at白  30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento do produto; 
c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que n白o tenha havido o cancelamento da nota 

de empenho ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura do 
fornecimento do produto; 

d) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho 
ou documento correspondente: 20% sobre o valor da fatura do fornecimento do produto. 

- 	8.4 - Susoens白o nos orazos abaixo definidos: 
S 	a) de ate 12 (doze) meses quando praticar ato tiicito visanao trustrar os oojetivos ao 

contrato, no 白  mbito da Administra"o Pロblica Municipal; 
b) suspens白o de at白  12 (doze) meses e multa sobre o valor do contrato, a depender do 

prejuizo causado 白  Administra"o Pablica Municipal; 
c) n白o atender as especifica"es tcnicas (nomenclatura e marca) e os quantitativos 

estabelecidos no contrato: multa de 10% e 20%; 
d) paralisar o fornecimento do produto, sem justa causa e prvia comunica"o 自  

administra,o: multa de 10% a 20%; 
e) adulterar ou alterar caracteristicas fisica, quimica ou biolgica do produto fornecido: multa 

de 20%; 
o entregar, como em bom estado ou verdadeiro, produto falsificado, furtado, deteriorado, ou 

danificado: multa de 20% 
8.5 - Declara"o de inidoneidade para licitar e contratar com a Administra"o P自blica Municipal 
quando o licitante incorrer por duas vezes nas suspens6es elencadas no subitem 8.3 e 8.4 
8.6 ・  A suspens白o temporria do fornecedor cujo contrato com a Administra中o P自blica 

- 	Municioal esteia em viaor. imoedir o mesmo de oarticioar de outras licitaces e contratac6es no 
w 	amDito ao municipso ate o compnmento ae penaiiaaaes que me mi imposta 

8.7 - Declara"o de inidoneidade para licitar ou contratar com a administra"o P自blica Municipal, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni"o ou at白  que seja promovida a 
reabilita"o perante a prpria autoridade que aplicou a penalidade, que ser concedida sempre 
que o contratado ressarcir a Administra"o pelos prejuizos resultantes e depois de ocorrido o 
prazo de penalidade aplicada 
8.8 - As multas aplicadas devero ser pagas espontaneamente e no prazo m白ximo de 05 (cinco) 
dias ou sero deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, ap6s prvio 
processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contradit6rio ou, ainda, cobradas 
judicialmente, a critrio da Secretaria Municipal de Administra"o 
8.9 - Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado dever 
recolher a multa por meio de dep6sito em Conta Corrente em nome da Prefeitura, ou responder 
pela sua diferen9a a qual ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administra"o, ou ainda, cobrada judicialmente. 
8.10 ・  A multa poder ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, e depender do 
grau da infraC白o cometida pelo contratado e dos preiuizos causados 白  Administrac白o P自blica 
Municipal, nao impeainao que a A arninistra9ao rescinaa uniiateraimepte o contrat 
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8.11 ・  As san"es prevista no item 08 deste edital s白o de competencia exclusiva do titular da 
Secretaria Municipal da Administra戸o, permitida a delega"o para a san"o prevista no subー  
item 8.4 facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 
abertura de vistas 
8.12 - Os danos e prejuizos sero ressarcidos 白  contratante no prazo m白ximo de 48 (quarenta e 
oito) horas, ap6s prvio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contradit6rio, 
contado da notifica9白o administrativa 白  Contratada, sob pena de multa. 
8.13 - Nenhuma san9o ser aplicada sem o devido processo administrativo, que preve defesa 
prvia do interessado e recurso os prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista do 
processo 

IX - CLUSULA NONA - DA INEXECU9AO E DA RESCISAO 

9.1.- A rescis白o poder ser: 
9.2. ー  Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejar a sua rescis白o 
imediata, com as consequ6ncias contratuais e as previstas em Lei ou regulamento, sendo os 
motivos aqueles alinhados no artigo 78 e seguintes da Lei n.。  8.666193 e suas posteriores 
altera"es, sem prejuizo de outras san9es previstas nesta mesma lei; 
9.3 ・  A inexecu9o total ou parcial do contrato enseja a sua rescis白o, com as consequencias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os direitos da Administra"o P"blica, em caso de rescis白o 
administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei rn 8.666/93 e suas altera"es 
9.4. - Poder ainda o Municipio de Po6es, BA, a seu criterio exclusivo e a qualquer tempo 
rescindir o contrato medianje prvio aviso 自  empresa contratada, com antecedencia minima de 
30 (trinta) dias, ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuizos a que a contratada n白o tenha 
dado causa e aos pagamentos devidos pela execu9o do CONTRATO at白  a data da rescis白o. 

9.5 - Da rescis白o do CQNTRATO pelo n白o cumprimento de CL USULAS contratuais, 
especifica96es, projetos ou prazos caber recurso, no prazo de 05 (cinco) dias ロ  teis, contados 
da intima,o do ato 
9.6 - Nas hipteses de rescis白o com base em qualquer das hipteses da Lei 8.666/93 ou da 
legisla"o especfica, n白o cibe a empresa contratada direito a qualquer indeniza"o. 

S 	x - CLUSULA D'CIMA - COBRANcA JUDICIAL 

10.1 - As import白ncias devidas pela Contratada sero cobradas atravs de processo de 
execu"o, constituindo este Contrato, ttulo executivo extra judicial, ressalvada a cobrana 
direta, mediante reten"o ou compensa弾o de crditos, sempre que possivel. 

XI ・  CLUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSICOES GERAIS 

11.1 - Aps a assinatura deste Contrato, toda comunica"o entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA ser feita atrav's de correspond白ncia devidamente registrada 
11.2 ・  S白o partes integrante' deste Contrato o Edital do PREGAO PRESENCIAL N。  005/2018 e 
seus Anexos, incluindo as condi9es ali estabelecidas e as correゆes e esclarecimentos feitos 
durante o processo licitat6rio, bem como as Propostas de Pre9o da CONTRATADA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 

12.1 ・  As partes elegem o Foro da Cidade de PO96ES, Bahia, que prevalecer sobre qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dロvidas oriundas do presente 
Contrato, das testemunhas. 
12.2 ・  E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (trs) vias de 
igual teor e forma na presen9a, que subscrevem depois de lido e achado conforme 
Po"es, Bahia, 06 de maro de 2018. 

Testemunhas 

 

CPF: 
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