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ESTADO DA BAHIA 

FEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE 
SÃO FÉLIX DO CORIBE 

CONTRATO DE FORNECIMENTO 

Contrato de fornecimento, que entre si fazem, o 
Município de São Félix dó Coribe, e a Sra. lida CaUuce 
Lima de Matos, na forma abaixo: 

O MUNICÍPIO DE ÃO FÉLIX DO CORIBE, entidade de Direito Público interno, com sede à 
Avenida Luiz Eduai do Magalhães, s/n.°, na de cidade São Félix do Coribe. Estado da Bahia, 
inscrito no CNPJ so D o n° 16.430.951/0001-30, neste ato representado pelo o Prefeito o Sr. Jutaí 
Eudes Ribeiro Fe Teira, brasileiro, portador do CPF n°752.614.495-72, residente nesta, 
doravante denomini ido CONTRATANTE, e a Sra. lida Catiuce Lima de Matos, portadora do RG 
sob o ri0. 1151671 71, SSP/BA, do CPF no. 801.490.145-20, e da Declaração de Aptidão ao 
Pronat sob o no. 5 JW0927230205651304120745, residente no Povoado Assentamento Nova 
Esperança, Zona Rural, Co rélix do Coribe - PÁ, doravante denominado simplesmente de 
CONTRATADA, ficdm justos e acordados o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMdIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem por objetivo fornecimento de 
bolos de maridiocaj para merenda escolar, na alimentação dos alunos das escolas municipais, 
sede e meio rura, ria  manutenção dos serviços públicos de educação básica deste município, 
conforme orçamento abaixo. 

CLÁUSULA SEGUfJDA - DA VINCULAÇÃO - A presente contratação deveu-se ao fato de ter 
.sido oriundo da lici1açao Dispensa de Licitação n° DL05112017, com regime de execução por 
preço unitário, nos tbrmos do disposto da Lei 8566/93, e suas cominações posteriores. 

2.1 - O presente contrato é celebrado com regime de execução por preço unitário, subordinando-
se nos termos da LÀi n° 6.666193 e suas cominações posteriores; 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR - Pela execução do objeto deste contrato, o 
CONTRATADO perpeberá a importância global de R$2.065,00 (dois mil e sessenta e cinco 
reais). 

Item Descrição Uos 6erviçus UniU. Quant. V. Unit V. Total 

1 Polo de Ceoura U n 2.950.00 0.70 P_085,100

Total Geral 	  2.065,00 

CLÁUSULA QUÂ4Â - DO PAGAMENTO - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias 
conforme medição, contar da emissão da requisição, após apresentação do documento fiscal 
correspondente devjdamente aprovado pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças: 

4.1 - O prazo de págamento ficará suspenso na ocorrência de erro ou qualquer irregularidade 
apresentada nas Íat)iras, somente voltando a fluir após as devidas correções. 

4.2 - A Secretari de Educação, Cultura, Esporte e Lazer poderá suspender qualquer 
pagamento, no todb ou em parte, na ocorrência de qualquer irregularidade na execu9ão do 
objeto deste contrat: 

1d&fnti'e— Lirer-o- ou- 
AVENIDA AVENIDA LUIZ EDUARDO MAOALI'IÃES, S/N -CtNTRO - SÃO FÉLIX DO CORII3E- BAHIA- CEP: 47.665-000 

TEL.:(47) 3491-2921/ FAZ: (77) 34914194- EMAIL:Sm@Iba.aOv.br  
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ESTADO DA BAHIA 
MUNICIPAL DF SÃO FftLIY DÓ CÕRIBE   

340 F€LlX DO CORIBk PRFEITUR 

     

CLÁUSULA QUINTA - DO RE JUSTE 
5.1 A CONTRATANTE, nao quitando as faturas no seu vencimento, será considerada 
inadimplente, e a ela será imbutada  uma multa de um décimo por cento (0,101.3 do valor do 
contrato por dia «e atraso, 4ecorrido entre a data do início da iríadimplência e o efetivo 
pagamento acresci$io de juros Ide mora numa taxa geométrica de um por cento (1%) ao mês. E 
será utilizado para lcorreção 4s faturas em atraso será utilizado o índice do IPC-A, divulgado 
pela [0V, ou outro Fariciai; 

5.2 Art.40 inciso xiy - Condiçoes de pagamentos, prevendo: alínea c" - critério de atuaiizaçao 
financeira dos valoÇes a sererrj pagos, deste à data final do período de adimplemento de cada 
parcela até a data lo  efetivo p9gamento. 

5.3 - Art.55, inciso III: - o pri 
periodicidade do rújustamentc 

• adimplemenlo das 4brigações 

5.4 - Oao decorri atraso no 
setorial pertinente, onforme a 
de cada. Os reajust s dos preç 

ço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e 
de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do 
a do efetivo pagamento; 

pagamento das parcelas, o reajuste será aplicado pelo índice 
udido anteriormente, com base nos valores dos índices do mês 

serão calculados pela seguinte fórmula: 

Onde 

o 

R = Valor da parcela de reajustamento procurado 

lo = índice de preço verificado no mês do orçamento ou 

proposta 

II = Índice de preço referente ao mês de reajustamento 

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

CLÁUSULA SEXTt - DA RVISAQ DF.'  FRÇQ - Os preços sao fIXOS, no período ora 

contratado. 

9.1 a manufenç5oJo equilíbr o econtmico financeiro do Contrato poderá admitir a revisão 

contratual, desde q(ie acompa hada de comprovação da superveniëncia de fato imprevisível, 
ou, se previsível, d consecjuê, das incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu 

impacto nos custos do Contrato 

CLÁUSULA SÉTI4IA - DA FORMA DE EXECUÇÀO DOS FORNECIMENTOS - Os 
fornecimento serão entregue as dependências da Secretariâ Mun. de Educação. Cultura, 
Esporte e Lazer, na sede deste unicipio. 

CLÁUSULA OITAVA - VIGN IA DO CONTRATO - O prazo de vigência do contrato é de 52 
(cinquenta e dois) klias, da s guinte forma: iniciando-se em 06.06.2017, e terminando em 

J\JI  
AVENIDA LUIZ EDARDO MACaLI IRES, S/N - CENTRO - sÃo FILIX 00 CORIBE - BAHIA - CE?: 47.665-000 

TEL.:(17) 3491-2921/ FAZ: (77) 3491-3194- EMAIL: adm@saofelixdocoribe.ba.Eov.br  
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MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO COR1139  

30.07.2017, ou tot 1 execução do mesmo, ou ainda, podendo ser prorrogado nós termos do 
art.57 da Lei n08660193; 

CLÁUSULA l'J0N4 - DOTÂÇ4ÂO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes do presente 
contraio, correrão no presente pxercício por conta da dotação orçamentária: 

04.01 - Secretaria de Educação4  Proj/Ativ.: 2014— Aquisição de Alimentos e Preparo de Refeições - 
PNAE; Elemento: 35.90.30-00 Material de Consumo (Fonte 01, 15); 

CLÁUSULA DtC4A - DIREI 03 E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
10- DA CONTRATSNTE 
10.1.1 Ter o direito Ide nao mas utilizar os produtos do contratado caso o mesmo não cumpra o 
estabelecido no pteonte  co trato, aplicando ao infrator as penalidades previstas na Lei 

. n08.666/93; 
10.1.2 Intervir no ftjrnecimento ou interromper a sua execução nos casos e condições previstos 
na Lei n° 8.666/93; 
10.1.3 Efetuar ost  pagament s conforme entrega dos fornecimentos de acordo com as 
disposições do pre;ente contra o; 
10.1.4 Enviar à cor4ratada o d cumento comprovante de arrecadação competente toda vez em 
que ocorrer a retenâo de impo tos sobre a nota fiscal ou recibo de fornecimento; 
10.1.5 Modificar ou rescindir un lateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n°8666/93; 
10.1.6 A CONTRA11,ANTE exer era a fiscalizaçao da execuçao do objeto deste contrato, através 
da 3ecretaria de Edpcaçâo. Cu tura Esporte e Lazer: 
10.1.7 O prsente qontrato p0 era sofrer alterações, nos termos do art.65 da Lei n°  8.666/93 e 
suas cominações posteriores; 
10.2 DA CONTRATADO 
10.2.1 A contrata10 assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, os 
fornecimentos contatados no caso de descumprimento do pagamento das parcelas deste 
contrato, nos termo4 da Lei n°  8.666/93; 
10.2.2 Executar tod4.s os forne+imentos objeto deste contrato de acordo com a sua proposta de 
preço, sob as penalidades da L   n08.666/93; 
10.2.3 Exigir da contratante o 4zmprimento da legislação, bem como das orientações emanadas 
por esta, visando o sucesso da dministraço Pública Municipal: 
10.2.4 Assumir eM caráter eclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, 
trabalhista e previdenciária; 
10.2.5 Emitir a not4 fiscal e re 
corpo a deciU93Q Øg: 
10.2.6 Responder p 

10.2.7 A contratad4 não poderá transferir, no todo ou em parte, a execução do objeto do 
presente contrato. 
10.2.8 A çontratadoigbservarA disposto no art.la, combinado com o art.13 da Lei n°ô.07bI90, 
dispõe sobre qualiçJde dos proÇiutos e serviços ofertados: 

CLÁUSULA DÉClIVlA PRIMEII - CONDIÇÕES DE t-1ÂBILIÁÇA0 - A obrigação do contratado 
de manter, durantesoda a exe4içao do contrato em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas ad condições de habilitaçao e qualificação exigidas na licitaç8o; 

1Ldit rofLwr-. Jiree-o. nLt 5\r32z  

AVENIDA LUIZ ED3)ARDO MAO4LHÃES, WN - CENTRO - SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA - CL?; 47.665-000 
TEL.:(77) 3491-2921/ FAZ: (77) 3491-3194 — EMAIL,: pdm(flJsnofeIiXdOCOribe.ba.&OV.br  

ibo de quitaçâo dos fornecimentos, fazendo discriminar no seu 
impostos 4luando exigido pela a contratante;  
lo cumprirtento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual 

a municipal, bem cokno nqspntjrLr os direitos e cumprimento dos deveres de todas as obrigações 
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'4 
$AqFÇLIXDOCOIUBE 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL Dr= SÃO FÉLIX DO CORIBE 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO - A rescisão do presente contrato, nos 
termos do arf.79 d4 L& aeeeig, poderá ocorrer da seguirite forma: 

12.1 - amigável - br acordo entre às partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde 
que haja conveniên cia para administração; 

122 - Administratitâ - por ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados nos 
incisos 1 a XII, XVII 	do art.79 da Leino 9 8 /95 
12.3 - Judicial - no termos da legislação processual; 

12.4 - assunção imdiata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato 
próprio da AdministFação: 

12.5 - ocupação e  
na execução do co 
Lei; 

tilizaçào do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados 
itrato, necessários a sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58 desta 

12.6 - execução dagarantia contratual, pausa ressarcimento da Administração, e dos valores das 
multas e indenizações a ela devidos; 

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

12,6 - A apIicaço das medidas previstas nos incisos 1 e II deste artigo fica a critério da 
Administraçao, que poderá dar continuidade a obra ou ao serviço por execução direta ou 
indireta. 

12.9 - É permitido à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, 
podendo assumir o ontrole de determinadas atividades de serviços essenciais. 

12.10 - Na hipótesedo inciso II deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa 
do Ministro de Estalo competente, ou Secretário Estadual ouMunicipal, conforme o caso. 

12.11 - A rescisão de que trata o inciso IV do artigo anterior permite à Administração, a seu 
critério, aplicar a m'dicia prevista no inciso 1 deste artigo. 

CLÁVaULA DQI0A TNQJRA - DA INXGUÇÃO - A lnexecuçao total ou parcial do 
contrato enceja a qua rescisão, com 	consequôncias contratuais e as previstas em lei ou 

regulamento, predispõe no Art.77 da Lei n°  8.668/93, e suas cominaçôes: 

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

12.2 - ô cumriment irregular de cláusulas contratuak, especficaôes, projetos e prazos; 

13.3 - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade 
da conclusão da ob 1a, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

114 - a atraso injur4icado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

JJ0t0 pJjxe .  anc- c -t  
AVENIDA LUIZ EF4UARDO MAGAL1IÂES, S/N - CENTRO - SÃO PÊLI3< DO CORÍRE - BAHIA- CEP: 47.665-000 

TEL.:(t7) 3491-2921/ FAZ: (77)3491-3194 - EMAIL: admúi)saofelixdocoribe.ba.gov.br  
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MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE 

NO 
sÃo FELIX DO CORIBE 

    

     

     

12.5 - a paraIisaço da obra do serviço OU do fornecimento, sem justa causa e prévia 
comunicação à Administração, 

13.6 - a subcontratção total o  parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 
cessão ou transf4ência, total ou parcial, bem como a fu38o, ciaO OU incorpoíaçao, Íiao 
admitidas no edital no contra o; 

13.7 - o deatênd(mento d4 determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscizar a sua xecuão. assim como as de seus superiores; 

13.8 - o cometimento reiterado de faltas na sua execuçao, anotadas na forma do § 12  do art. 67 
desta Lei; 

13.9 - a deeretaçode falência ou a instauração de insolvência civil; 

13.10 - a dissoluçao da 5ociedIlde ou o falecimento do contratado; 

12.11 - a alteraçáoLodal ou 

prejudique a execuão do cont 
a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
ato; 

13.12 - razões de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima ajtoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
contratante e exaraias no processo administrativo a que se refere o contrato: 

13,13 - a supresa4, por parte da Admini5traç6o, de obras, serviços ou compras, acarretando 
modificaçao do valor inicial do 9ontrato além do limite permitido no § 12  do art. 65 desta Lei; 

CLÁUSULA DÉCIMA tUAR'I4L DO CASO OMISSO - Este contrato regular-se-á pelas suas 
cláusulas e nas disjosições cottidas  na Lei 8.666/93, inclusive os casos omissos; 

CLÁUSULA DÉCI4IA QUINT - DAS PENALIDADES - Nos termos do art. 66 da Lei n. 

•
8.6601$3, fica estipado o perc ritual de 03% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a titulo 
de multa de mora, Øor dia de a raso injustificado no fornecimento do objeto deste contrato, até o 

limite de 10% (dez 4or cento) d valor contratado. 	 - 

1.1 - Em caso deinexecuçao total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de 
er qualqu das condiÇões avençadas, a contratado ficará sujeita às seguintes penalidades nos 

(ermos do art. 07 da Lei n. 

15.2 - advertência; 

15.3 - multa de 100/ (dez por cnto) do valor do contrato, 

15.4 - cusponsão emporria de participar dê licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por pçazo no suerivr a 2 (dois) anos e, 

15.5 - declaração :Ø inidoneldade para licitar ou contratar com a Administráção Pública 
enquanto perdurarGfrn os moti,os determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante ia própria alJtoridade  que aplique a penalidade, que será concedida sempre 

&f4a cnIkw- 6k0- c')i- JJS&  

AVENIDA LIJIZ ED¼JARDO MAG4LUÃES, SIN —CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CEP: 47.665-000 
TEL.:d7) 3491-2921/ F'AZ; (77) 3491-3194 - EMAiL;drnçZisaofeIixdocoribbov,br 
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SÃO FÉLIX DO CORIBE 
Contratante 

rLw-O- JoIJiLC) 

ILDA CATIUCE LIMA DE MATOS 
Contratado 

Testemunhas: 1- 

2 
 

1 ko 
SÃO F(LIX DO (ORIBE 

ESTADO DA BAHIA 
-/ 	PRFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FLIX DO CORIBE 

que a contratado rssarcir a Administraçao pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 
da sançao aplicadd com base no inciso anterior. 

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - Este contrato deverá ser 
executado fie!menfé pelas partes, ficando ciente a CONTRATADO das estipulações contidas 
nos Arts, ae a Ti 4 Lei 0.000193. 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO - fica eleito o foro da Comarca da cidade de Santa 
Maria da Vitótia 	Â. para dirimir dúvida ou questões oriundas do presente Contrato, 
renunciando as pa4es a qualquer outro, por mais privilegiado quê seja. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento contratual em 02 (duas) 
vias de igual teor e torma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

São Fé 	•,.- 'unho de20l7. 

AVENIDA LUIZ EDJARDO MAGALHÂES, S/N - CENTRO -SÃO FÊUX DO CORIBE - BAIIFÁ -CEP: 47.665-000 
TEL.:(7 ) 3491-2921/ FAZ: (77)3491-3194-- EMAIL: pdmQsaofcIixdocoribe.bã.ov.br 	
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