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CONTRATO 1W FORNECIMENTO
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Contrato de fornecimento, que entre si fazem, o
Município de São Félix do Coribe, e a Sra. Noeima
Oliveira Rodrigues, na forma abaixo;

O MUNICÍPIO DE PÃO FÉLIX DO CORIBE, entidade de Direito Público interno, com sede à

Avenida Luiz Eduardo Magalhães, s/n.°, na de cidade São Félix do Coribe, Estado da Bahia,
inscrito no CNPJ sog o n° 18.430.951/0001-30, neste ato representado pelo o Prefeito o 3r. Jutai
Eudes Ribeiro Ferreira, brasileiro, portador do CPF n1782.614.495-72, residente nesta,
doravante denomin4do CONTRATANTE, e a Sra. Noelma Oliveira Rodrigues, portadora do RG
sob o n°. 10.174.644-66 3$PIBA, do CPF n°. 818.443.875-34, e da Declaração de Aptidão ao
Pronaf sob o n°. SpW0753719955872501161026, residente no Povoado Assentamento Nova
Esperança, Zona Fjurai, Gao Félix do Coribe - BA, doravante denominado simplesmente de
CONTRATADA, flcm justos e acordados o seguinte:
CLÁUSULA PRIMIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem por objetivo fornecimento de
baias de mandioca' para merenda escolar, na alimentação dos alunos das escolas municipais,
sede e meia rura, na manutenção dos serviços públicos de educaçao búsica, deste município,
conforme orçamento abaixo.
CLÁUSULA SEGU MOA - DA VINCULÂÇLO - A presente contratação deveu-se ao falo de ter

sido oriundo da hei ação Dispqnsa de Licitação n° DL051AI2017, com regime de execução por
preço unitário, nos 1 ermos do disposto da Lei 8666103, e suas cominações posteriores.
2.1 - O presente cotrato é celebrado com regime de execuçao por preço unitário, subordinandose nos termos da L n° 8.666/93 e suas cominações posteriores;
t

i

CLÁUSULA' TR9EINA - DO VALOR - Pela execução do, objeto deste contrato, o
CONTRATADO perceberá a importancia global de R$1.0594,00 (um mil 'e seiscentos e noventa e
quatro reais).
Item

Unid.

Dçscriçâo dos Serviços

2

U

ndioca
Total Cer4I

Quant.
2420

V. Unit
0,70

V. Total
1.804,00

1 M94,0O

CLÁUSULA QUA9TA - DO PAGAMENTO - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias
conforme medição l'a contar da emissão da requisição, após apresentação do documento fiscal
correspondente deçidamente aprovado pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças:
4.1 - O prazo de 4agamento ficará suspenso na ocorrência de erro ou qualquer irregularidade
apresentada nas fturas, somente voltando a fluir após as devidas correções.
4.2 ._ A qecrêtâriâ dê Educnçc. Cultura. Esporte e Lazer poderá suspender qualquer
pagamento, no tolo ou em parte, na ocorrência de qualquer irregularidade na execução do
objeto deste contr to;
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5.1 A coNTRATPNTE, não quitando as faturas no seu vertcimento, será considerada
inadimplente e a 1a será imputada uma muita de um décimo por cento (0.1%) do valor do
contrato por dia d atraso, dcorrido entre a data do início da inadimplência e o efetivo
pagamento acresci de juros de mora numa taxa geométrica de um por cento (1%) ao mês- E
será utilizaS para èorreço das faturas em atraso será utilizado o índice do IPC-A, divulgado
pela FOV, ou outro $ficial;

x4

5.2 Ad.40 inciso
- Condiç6es de pagamentos, prevendo: alínea 'c" - critério de atualização
financeira dos valors a seremi pagos, deste à data final do período de adimplemento de cada
parcela até a data dØ efetivo paamento.
5.3 - Art.55, inciso III: - o prE ço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e
periodicidade do re4justamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
5.4 - Caso decorrj atraso no pagamento das parcelas o reajuste será aplicado pelo índice

setorial pertinente, &onforme aljdido anteriormente, com base nos valores dos índices do mês
de cada. Os reaiustjs dos res serão calculados »ela seguinte fórmula:
li-lo
R=

X
lo

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 môs de reajustamento
V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de serviços,
obras, ou compras
1 a ser reajustado:
1

CLÁUSULA SEXT - DA REVISÃO DE PREÇOS - Os preços são fixos, no período ora

contratado.
Ci a manutenção tio equilíbr o econômico financeiro do Contrato poderá admitir a revisão
contratual, desde qje acompa ibada de comprovação da supervenincia de tato imprevisível,
ou, se previsível, d consequõr idas incaIculveis, bem como de demonstração analítica de seu
impacto nos custos do Contrato
CLÁUSULA S&TIMA - DA

OMÀ DE EXECUÇÀO DOS FORNECIMENTOS - Os

fornecimento serão" entregue as dependências da Secretaria Mun. de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer, na pede deste nunicípio.
CLÁUSULA OITÂVK - VIGÊN( IA DO CONTRATO - O prazo dè vigência do contrato é de 52
(cinquenta e dois) 'dias, da 5 quinto forma; iniciando-se em 06.06.2017, e terminando em

u
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ainda, podendo ser prorrogado nos termos do

CLÁUSULA N
- DOTÁCÂO ÕRCÂMDJTÀRIÂ - Ás despesas decorrentes do presente
contrato, correrão n4j presente exercício por conta da dotação orçamentária:

4

04.01 - Secretaria
Lducaç5o; Proj/Ativ.: 2014— Aquisição de Alimentos e Preparo de Refeições FNA; Demento: aaieo.ao-oo Material de Consumo ([orne 01, 1);

•

CLÁUSULA DÉCIMA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
10- DA CONTRATANTE
10.1.1 Ter o direito 1e não mais utilizar os produtos do contratado caso o mesmo não cumpra o
estabelecido no pi sente contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas na Lei
n08.666/93;
10.1.2 Intervir no fo necimento ou interromper a sua execução nos casos e condições previstos
na Lei n° 8.686/93;
10.1.3 Efetuar os pagamentos conforme entrega dos fornecimentos de acordo com as
disposições do presnte contraio;
10.1.4 Enviar à contratada o documento comprovante de arrecadação competente toda vez em
que ocorrer a retenção de impostos sobre a nota fiscal ou recibo de fornecimento;
10.15 Modificar ou escindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n08866/93;
10.1.6 A COhITRAT}ANTE exercerá a fiscalização da execução do objeto deste contrato, através
da Secretaria de Edpcaçâo, Cultura Esporte e Lazer;
10.1.7 O presente contrato poderá sofrer alterações, nos termos do art.65 da Lei n° 8.666/93 e
suas cominações pqsteriores;
10.2 DA CONTRATADO
10.2.1 A contrataJo assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, os
fornecimentos conttatados no caso de descumprimento do pagamento das parcelas deste
contrato, nos termo4 da Lei n° e.666193;
10.2.2 Executar tods os fornecimentos objeto deste contrato de acordo com a sua proposta de
preço, sob as penalidades da Lei n02.888193:
10.2.3 Exigir-da contratante o cumprimento da legislação, bem como das orientações emanadas
por esta, visando o *uçesso da Administraçao Pública Municipal,
10,2,4 Assumir ei-Ti caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil,
trabalhista e previdnciária;
1QÃ.0 Emitir a notd fiscal e recibo de quitaçao dos fornecimentos, fazendo discriminar no seu
corpo a dedução do impostos quando exigido pela a contratante:
10.2.6 Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual
e municipal, bem c4no assegurar os direitos e cumprimento dos deveres de todas as obrigações
estabelecidas por lei:
10.2.7 A contrat2dê no poderá transferir, no todo ou em parte, a execução do objeto do
presente contrato.
10.2.8 A contratado observará o disposto fio art.12, combinado com o art.13 da Lei n°5.078/90,
dispõe sobre quaIidde dos produtos e serviços ofertados;
CLÁUSULA DéClr4t\ PRIMEIRA - CONDIÇÕES DE HABILIAÇAO - A obrigação do contratado
de manter, durante roda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas a condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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12.1 - amigável - pôr acordo entre às partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniênia para administração:
12.2 - Administrativ - por ato unilateral e escrito da administração nos Q5Q5 enumeradQ5 nozi
incisos 1 a XII, XVII, 1XV111 do ai 76 da Lei n° 6.606/93;
12.3 - Judicial - nos termos da egislaço processual;
12.4 - assunço imediata do o jeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
próprio da Administação;
-

•

12.5 - ocupaçâo e 4ilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados
na execução do Co trato, nece sórios à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58 desta
Lei:
12.6 - execução da arantiadidos;
tratual, para ressarcimento da Administraçao, e dos valores das
multas e indenizaõs a ela
12.7 - retenção dos créditos dbcorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados
Administração.
12.8 - A aplicação das medidps previstas nos incisos 1 e li deste artigo fica ,a critério da
Administração, que poderá dgr continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou
indireta.
12.9 - É permitido éAdministrçao, no caso de concordata do- contratado, manter o contrato,
podendo assumir o Çontrole de Ieterminadas atividades de serviços essenciais.

e

12.10 - Na hipótese jçlo inciso Ilideste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa
do Ministro de Estado comPetette ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso.
12.11 - A rescisão fie que, tratgi o inciso lV do artigo anterior permite à Administração, a seu
critério, aplicar a medida previs a no inciso 1 deste artigo.
CLÁUSULA DÉCI4,A TERCE RA - DA INEXECUÇÃO - A Inexecu9ão total ou parcial do
contrato enseja a e ua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou
regulamento, predispõe no Art. 7 da Lei ri0 8.666/93, e suas cominações;
13.1 - o não cumpri4iento de clusulas contratuais, especificações, projetos ou prazbs:
13.2 - o cumprimentgj irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
13.3 - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade
da conclusão da obr'b, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados:
13,4- o atraso injujlficado no il3ício da obra, serviço ou fornecimento;

.A(VS.411L OILkYIÁn
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CLÁUSULA DCIÂ crcu DÁ - DA RESCISÃO - Á rescisão do presente contrato, nos
termos do art.79 da Lei 866619', poderá ocorrer da seguinte forma:
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13.0 - a subcontrataão total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a
cessão ou transfe4ncia, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não
admitidas no edital 4 no contrato;
13.7 - o desate ndiikento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiaratizar a suaecuçdo, assim como as de seus superiores;

13.8 - o cometimento reiterado !1e faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1 do art. 67
desta Lei;
13.9 — a decretação Øe falência ou a instauração de insolvêtcia civil;

o

13.10 - a dissoluçâo;da socieda e ou o falecimento do contratado;
13.11 - a altera9ão social ou
modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execuç$o do contr3to;
13.12 - razões de iteresse piblico, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e

determinadas pela Imáxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o
contratante e exara as no proctsso administrativo a que se refere o contrato;
13.13 - a supressão; por parte !da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando
modificação do valo 1 inicial do cfrntrato além do limite permitido no § 12 do art. 65 desta Lei;
CLÁUSULA DÉClrA QUARTIL DO CASO OMISSO - este contrato regular-se-á pelas suas
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13.5- a paralisaçã4i da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicação à AdMinistração;

cláusulas e nas disp»sições cortidas na Lei 8.666193, inclusive os casos omissos:
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES - Nos termos do art. 86 da Lei n.

•

8.666/93, fica estipu ado o percntual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título
de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste contrato, até o
limite de 10% (dez por cento) dê valor contratado.
15.1 - Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de
qualquer das condi ões avenç das, a contratado ficará sujeita às seguintes penalidades nos
termos do art. 87 da Lei n. 8.66 /93:

15.2 - advertência;
15.3 multa de 10%1,(dez por cinto) cio valor do contrato,
15.4 — suspensão 'emporaria de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não su erior a 2 (dois) anos e,
15.5 - declaração de inidonedade para licitar ou contratar com a. Administração Pública
enquanto perdurarm os moti}ios determinantes da punição ou até que seja promovida a
reablitaçav perante a própria ajtoridaçle que aplique a penalidade, que 5erá concedida sempre

ÀíflL- n oL,nytuin 00/n-u9a&D
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO - fica eleito o foro da Comarca da cidade de Santa
BA, para dirimir dúvida ou questões oriundas do presente Contrato,
Maria da Vitória
renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justbs e contratados, assinam o presente instrumento contratual em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.
São

.;,.:A.oe.e-.ode2o17.

DE SÃO FËLIX 00 CORIBE
Contratante

JfJ2tLcx oJi&,' w— Rvdjut
I.JÕELMA ÔLIVËIRÂ RODRIGUES
Contratado
Testemunhas: 12
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que a contratado rssarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
da sanção aplicada com base no inciso anterior.
I.
CLÁUSULA DÉCIISIA SEXTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - Este contrato devera ser
executado fuelment4 pelas partes ficando ciente a CONTRATADO das estipulações contidas
nos Arts. 69 a 71 da' Lei 8.666/93.
11

