
(tem 	Descrição rios Serviços Unid. Quant. V. Unit V. Total 
-1 BoIç de Ce 

Total Gera' 	  3.668,00 
0240 0,70 3.000,00 noura U  

e 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIRF Mu rtux Do (QUIDt 

CONTRATO DE FORNECIMENTO 

Contrato de fornecimento, que entre si fazem, o 
Município de São Félix do Coribe, e a Sra. Valdivina 
Dispo dos Santos, na forma abaixo: 

O MUNICÍPIO Dr. bÂÔ FLIX DO CORIE, entidade de Direito Público interno,'com sede à 
Avenida Luiz Eduado Magalhães, s/n.°, na de cidade São Félix do Coribe, Estado da Bahia, 
inscrito no CNPJ so 
Eudes Ribeiro Fe 
doravante denomini 
sob o n°. 21.005.3 
Pronaf sob o n°. S 
Esperana7  Zona F 
CONTRATADA, fio 

CLÁUSULA PRIME  
bolos de cenoura, 
sede e meio rura, i 
conforme orçameni 

o no 1ø.430.951/0001-30, neste ato representado pelo o Prefeito o Sr. Jutai 
reira, brasileiro, portador do CPF n070a.014.495-72, residente nesta, 
ido CONTRATANTE, e a 5w. ValdMna Bispo dos Santos, portadora do RO 
8-70 SSP/BA, do CPF n°. 536.946.271-20, e da Declaração de Aptidão ao 
JW0538948271202212151028, residente no Povoado Assentamento Nova 
ural, São Félix do Coribe - DA, doravante denominado simplesmente de 
m justos e acordados o seguinte: 

IRA - DO ORJTO - Ó presente contrato tem por objetivo fornecimento de 
ara merenda escolar, na alimentação dos alunos das escolas municipais, 

,a manutenção dos serviços públicos de educação básica, deste município, 
abaixo. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO - A presente contratação deveu-se ao fato de ter 
sido oriundo da licitação Dispensa de Licitação n° DL051/2017, com regime de execução por 
preço unitário, nos tbrmos  do disposto da Lei 8866/93, e suas comina9ões posteriores. 

2.1 - O presente contrato é celebrado com regime de execução Ror preço unitário, subordinando-
se nos termos da Le i n° 8.666193 e 5U35 =inações posteriores: 

CLÁUSULA TERQ'ElRA - DO VALOR - Pela execução do objeto deste contrato, o 
CONTRATADO perçaberá a importância global de R$3.668,00 (três mil e seiscentos e sessenta 
e oito reais). 

CLÁUSULÂ PUÂRTÁ - DO PAGAMENTO - O pagamento será efetyado em até 30 (trinta) dias 
conforme mediçao,contar da emisaao da requisiçao, após apresentaçao do documento fiscal 
correspondente dev 1amente aprovado pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças: 

4.1 - O prazo de p gamento ficará suspenso na ocorrência de erro ou qualquer irregularidade 
apresentada nas fat  ras, somente voltando a fluir após as devidas correções. 

4.2 - A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer poderá suspender qualquer 
pagamento, no todá ou em parte, na ocorr&ncia de qualquer irregularidade na execução do 

11 
objeto deste contrato; 

AVENIDA LUIZ EdUARDO MAGALHÃES, S/N ~ CENTRO -SÃO FÚLIX DO CORIBE -BAHIA-   CD': 47.665-000 
TEL.:(f'7) 3491-2921/FAZ: (77) 3491-3194 - EMAIL: adm®saofQIixdocoribe.ba.Qov.br  
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ESTADO DA ØAIIIA 
PRÉFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE 

sAo flLIX Do CORIBE 

À - DO REAJUSTE 
jjT, no quitando as faturas no seu vencimento, será considerada 
Ia será imutada uma multa de um décimo por cento (0,1%) do valor do 

atraso, decorrido entre a data do início da inadimplôncia e o efetivo 
lo de juros de mora numa taxa geométrica de um por cento (1%) ao mts. E 
correçao das faturas em atraso será utilizado o índice do IPC-A, divulgado 

pela FGV, ou outro Fficial; 

5.2 Art.40 inciso 	- Condi?ôes de pasamentos,iprevendo; alínea 'ç"  - critório de atuulízaço 
financeira dos valorjes a serem pagos, dedte a datã final do período de adimplemento de cada 
parcela até a data dio efetivo pagamento. 

5.4 - Caso decorrd atraso no pagamento das parcelas, o reajuste será aplicado pelo índice 
setorial pertinente, bonforme aludido anteriormente, com base nos valores dos indicas do mês 
de cada. Os reajustes dos preços serão calculados.pela seguinte, fórmula: 

CLÁUSULA QUIN1 
5.1 Á CONJTPÃT.4 
inadimplente, e a 
contrato por dia d 
pagamento acresci( 
será utilizado para 

5.3 - Art,55, inciso III: - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e 
periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do 
adimplamento das bria5es e a do efetivo pagamento; 

Onde: 

R = Valor da parcela de reajustamento procurado 

lo = índice de preço verificado no mês do orçamento ou 
proposta 

li = índice de preço referente ao mês de reajustainantó 

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de serviços, 
obras, ou compras a ser reajustado; 

CLÁUSULA SEXT4L - DA REVISÃO DE PREÇOS - Os preços são fixos, no período ora 
contratado. 

Ri a manutenção 11  do equilíbrio econômico financeiro do Contrato poderá admitir a revisão 
contratual, desde q 	acompanhada de comprovação da superveniência de fato imprevisível. 
ou, se previsível, d conseQu&ncias incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu 
impacto nos custos io Contrato; 

CLÁUSULA STI$Â - DA FORMA DE EXECUÇÀO DOS FORNECIMENTOS - Os 
fornecimento serãol entregue nas dependências da secretaria Mun. de Educaçao, Cultura, 
Esporte e Lazer, na ede deste município. 

CLÁUSULA OITAV - VIGÊNCIA DO CONTRATO - O prazo de vigência do contrato é de 52 

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, SIN -CENTRO - SÃO FÊLIX DO CORIBE-  BAHIA-  GB?; 47.665-000 
TEL.:(77) 3491-2921/ FAZ: (77) 3491-3194 - EMAIL: admsaofijdocoribe.ba.gov.br  
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ESTADO DA BAHIA 

PRtI=LITUM fVIUNICIrAL DL 3AO FELIX DO GORIBE 

1 
SÃO FÉLIx DO CORIBE 

(cinquenta e dois)J dias, da seguinte forma: iniciando-se em 09M8.2017, e terminando em 
30.07.2017, ou totçl execução do mesmo, ou ainda, podendo ser prorrogado nos termos do 
art.57 da Lei n0866/93; 

CLÁUSULA NON4 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes do presente 
contrato, correrão nb presente exercício por conta da dotação orçamentária: 

04.01 - Secretaria dó Educação; ProjlAtiv.: 2014 - Aquisição de Alimentos e Preparo de Refeições - 
PNAE; Elemento: 3390.30-00 Material de Consumo (Fonte 01, 15); 

CLAU5ULA DÉCIMA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
10- DA CONTRAT4NTE 
10.1.1 Ter o direito de não mais utilizar os produtos do contratado caso o mesmo não cumpra o 
estabelecido no piesente contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas na Lei 

•
n°8.666/93; 
10.1.2 Intervir no fornecimento ou interromper a sua execução nos casos e condições previstos 
na Lei n° g.666)93; 
10.1.3 Efetuar os pagamentos conforme entrega dos fornecimentos de acordo com as 
disposições do presbnte contrato; 
10.1.4 Enviar à confratada o documento comprovante de arrecadação competente toda vez em 
que ocorrer à retenç3o de impostos sobre a nota fiscal ou recibo de fornecimento; 
10.1.5 Modificar ou escindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n08688/93; 
10.1.6 A CONTRA1NTE exercerá a fiscalização da execução do objeto deste contrato, através 
da Secretaria de Edj.ioaçAo, Cultura Esporte e Lazer; 
10.1.7 O presente pntrato poderá sofrer alterações, nos termos do art.65 da Lei ri0  5.666/93 e 
suas com nações pqsteriores: 
10.2 DÁ CONTPÁTDÕ 
10.2.1 A contrata 	assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, os 
fornecimentos contratados no caso de descumprimento do pagamento das parcelas deste 
contrato, nos termo da Lei n0  9.888193; 
10.2.2 Executar tod?s  os fornecimentos objeto deste contrato de acordo com a sua proposta de 

•
preço, sob as penalidades da Lei n08.666/93; 
10.2.3 Exigir da conratante o cumprimento da legislação; bem como das orientações emanadas 
por esta, visando o4ucesso da Administração Pública Municipal; 
10.2.4 Assumir ei-rj caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, 
trabalhista e prev idMnciária; 
10.2.5 Emfir a nota fiscal e recibo de quitação dos fornecimentos, fazendo discriminar no seu 
corpo a dedução do*  impostos quando exigido pela a contratante; 
10.2.6 Responder plo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual 
o municipal, bem co Mo assegurar os direitos e cumprimento dos deveres de todas as Obrigações 
estabelecidas por leI; 
10.2.7 A contratado não poderá transferir, no todo ou em parte, a execução do objeto do 
presente contrato. 
10.2.8 A contratado lobservará o disposto no art.12, combinado com o art.13 da Lei n05.078/90, 
dispõe sobre qualid4de dos produtos e serviços ofertados; 

GLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES DE HAS1LIAÇAO - A obrigação do contratado 
de manter, durante Çoda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas a condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação: 

AYENÍDA LUIZ EdUARDO MAGALHÃES, 5ft - CENTRO - sÃo FtLIX DO CORIBF - DAWA - CEP: 47.66-000 
TEL.: ) 3491-2921/ FAZ: (77)2491-3194 - EMAIL: adm&saofeUxdocodbe.ba.2ov bt 
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II 

- 	
ESTADO DA BAHIA 

PRFEITURÂ MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE 

ko 
SÃO FÉLIX DO CORIBE 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO - A rescisão do presente contrato, nos 
termos do art.79 da1  Lei 8666/93, poderá ocorrer da seguinte forma: 

12.1 - amigável - pôr acordo entre às partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde 
que haja conveni&na para administração; 

12,2 - AcJministrativ - por ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados nos 
incisos1 a XII, XVI 

11 

do arl.78 da Lei n 8.666/93; 
12.3 - Judicial - no termos da legislação processual; 

1,4 - aunçao imUiata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato 
próprio da Administaçao; 

12.5 - ocupação e dtiiização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal' empregados 
• na execução do cor trato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58 desta 

Lei; 

12.8 - execução da arantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das 
multas e indenizações a ela devidos: 

12.7 - retenção doEi créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 
Administração. 

12.5 -A aplicação 
Administração, que 
indireta. 

das medidas previstas nos incisos 1 e li deste artigo fica a critério da 
poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou 

129 - É permitidoAdministração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, 
podendo assumir o Introle de determinadas atividades de serviços essenciais- 

1Z.110 - Na hipótese do inciso II deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa 
do Ministro de Estado competente, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso. 

1211 - A rescisãoe que trata o inciso IV do artigo anterior permite à Administração, a seu 
crit&iõ, aplicar a mddida prevista no ncso 1 deste artigo. 

CLÁUSULA DÉCIDA TERCEIRA - DA INEXECUÇÃO - A InexecuçAo total OU parcial do 
contrato enseja a 4ua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou 
reQulamento. predisbôe no Ârt.77 da Lei n0  2.999193, e suas comin2ç6es: 

- o não cumripento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos: 

13.2 - o cumprimentp irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

12.5 - a lentidão do seu cumprmento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade 
da conclusãd da obrr,  do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

13.4 - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

AVENIDA LUIZ EJUARDO MAOALJIÀES, SIN - CENTRO - sÃo FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CEP: 47.665-000 
TEL.:d7) 3491-2921/FAZ: (77) 3491.3194 - EMAIL: affinna  si 	ibaov br 
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PRtFITURA  

'4 
5k FÉLIXDOCORIBE 

Amwh'njt'pnosp', n,OJ 

ESTADO DA BAHIA 

MUNICIPAL DE aAO rÉLIX DO GORIDE 

13.5 - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 
comunicação à Adnjinistração; 

13.6 - a subcontratção total oU parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 
cessão ou transfetëncia, tota ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 
admitidas no edital e no contrato; 

13.7 - o desatendifnento da 
acompanhar e flsca)izar a sua 

13.8 - o cometimento reiterado 
desta Lei; 

determinações regulares da autoridade designada para 
xecuçao, assim como as de seu&superiores; 

de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 12  do art. 67 

13.9 - a decretação jde falência bu a instauração de insolvência civil: 

13.10 - a dissolu?ã4  da socied4le ou o falecimento do contratado 

13.11 - a alteração llsocial ou 
prejudique a execuço do conti 

13.12 - razoes de ihteresse pi 
determinadab pela máxima a 
contratante e exara4las no proc 

modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
ÇtOi 

blico, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
itoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
sso administrativo a que se refere o contrato: 

13.13 - a supressã4 por parte ida Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando 
modificaão do valor  inicial do 1ontrato além do limite permitido no 5 V1  dQ art, ao desta Lei; 

CLÁUSULA DÉCIIIA QUARTN DO CASO OMISSO - Este contrato regular-se-á pelas suas 
clausulas e nas disgosiçOes contidas na Lei 6.060íS3, inclusive os casos omissos; 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINT4 - DAS IENALIDADES - Nos termos do art. 86 da Lei n. 
8.666/93, fica estipulado o per4ntual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a titulo 
de multa de mora, or dia de araso injustificado no fornecimento do objeto deste contrato, até o 
limite de 10% (dez r pr cento) dp valor contratado. 

15.1 - Em caso de inexeouçao total ou parcial do pactuado, em razao do deaumprimento de 
qualquer das condi v~ avenç4das, a contratado ficara sujeita as seguintes penalidades nos 
termos do art. 87 da, Lei n. 8.66/93: 

15.2 - advertência: 

15.3 - multa de 100% (dez por conto) do valor do contrato, 

15.4 - suspensãoemporãria 'de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por p azo não superior a 2 (dois) anos e, 

15.5 - declaração 1e inidone1dade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os moti/os determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilita9ão perante  própria autoridade que aplique a penalidade, que será concedida sempre 

AVENIDA LUIZ EdUARDO MAGALI-IÃES, S/N -CENTRO -SÃO FtLIX 00 CORIDE - DAI-TIA - CEP:,47.665-000 

TEL.:(17) 3491-2921/ FAZ: (77) 3491-3194 - EMAIL: admj),saofelixdoçoribe,ba,zov.br  
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2017. 

SÃO FÉLIX DO CORIBE 
Contratante 

ESTADO DA BAHIA 

PRFEITLJRA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE 

  

   

o 

que a contratado rtssarcir  a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 
da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

CLÁUSULA DÉCIELIIA SEXTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - Este contrato deverá ser 
executado fielmente pelas partes ficando ciente a CONTRATADO das estipulações contidas 
nos Arts. 69 a 71 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO - fica eleito o foro da Comarca da cidade de Canta 
Maria da Vitória - BA, para dirimir dúvida ou questões oriundas do presente Contrato, 
renunciando as Pales  a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem jus tbs e contratados, assinam o presente instrumento contratual em 02 (duas) 
vias de igual teor e 

tdt.mai 
 na presença de 02 (duas) testemunhas. 

VALDIVINA BISPO DOS SANTOS 
Contratado 

Teatemunrla5; 1- 

2 

Ob 

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, SJN - CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CEP: 47.665-000 
TEL.:(j7)3491292I/FAZ: (77) 3491-3194 — EMAIL;adrnsaoL'clixdocoribc.ba.gov.br 
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