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ESTADO DA BAHIA

-aSÃO FÉ LIX DO CORIBE

CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS
ALIMENTICIOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SÃO FLIX DO CORIBE - DA E A EMPRESA C. S. DE
OLIVEIRA ALIMENTOS - EPP.

CONTRATANTE:! O MUNICiPI DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, com sede administrativa á Av. Luis Eduardo
Magalhães, SN, entro, São F$Iix do Coribe-BA, inscrito no CNPJ/MF sob n. 16.430.951/00001-30, neste ato
representado peI4 Prefeito Mun cipal, Cr. Jutaí Eudos Ribeiro Ferreira, brasileiro, residente e domiciliado neste
Município
CONTRATADA: 'A empresa.5. DE OLIVEIRA ALIMENTOS EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.°
18.158.561/0001-9, estabeleci a na Rua Los Ángels, no 58, Parque Getúlio Var9a5, CEP: 44.076-696, Feira de
Santana - BA, repesentada pci seu Procurador, Sr. Paulo Porto Bezerra de Menezes Filho, portador da Cédula
de Identidade ftO n.° 1.560.97 SSP/PE e CFF (MF) n.° 217006.994-15, de acordo com a representação legal
que lhe é outorga4a por Procur ão.
As CONTRATANTES têm entr4 si justo e avençado, e celebram o presente contrato, instruído no Processo
Administrativo n.0 t077/2017 - regào Presencial n.° 039/2017, mediante as cláusulas e condições que se
seguem;
CLÁUSULA PRIMIRA— DO OJETO
1.
O presente contrato terri como objeto a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO MISTURAS
EM PÓ, SABORS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS E
CRECHES DEST MUNICÍPIO, a serem entregues de forma parcelada, durante o exercício de 2017, conforme
especificações do nexo 1 (Termb de Referência) do Edital do Pregão Presencial n.° 039/2017.

Rk

CLÁUSULA

- bô VÁLÓ

1.
A CONTRATANTE pagara à CONTRATADA os pregos espeoificadqa na proposta Vencedora, conforme
tabela abaixo, a cual relaciona, por item, os produtos e as raspeetivas unidades de medidas, quantitativas,
preços unitários e tptais de cada tem e o preço global total,
Valor
Valor
Item
Espocihcação dos P'odufos
Unidade Quant.
Marca
Unitário
Total
PÓ PARA MISTURA DE BEBIDA
LACTA, SABOR CHOCOLATE.
para
Composiçç:
nutr;entfs
enriquecím4nto da proparpção como:
vitaminas 01sais minerais (Vitaminas
01
3•101 6U31tNTARE R 22,37 R$ 80.532,00
A, 81, 23 tNioein), G O, perro
Quelato (fero de alta $sorção) e
cinco). Embalagem: Deverão estar
intactas, atúxico, hermeticamente
selados, corp peso Iiquidojjcada.
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Rendimeiito mínimo: 20 porções de
200m1. P4zo de validade: mínimo de
08 mes4 a contar da entrega de
entrega.
PÓ PARA, MISTURA 139 MINGAU,
SABORE: AVEIA COM COCO,
AVEIA
COM
BANANA,
CHOCOLhTE, FARINHA LÁCTEA,
MILHO VRDE E TAPIOCA COM
COCO. C&nposiçao: nutrientes para
enriquecimento da preparação como:
vitaminas 0 saisminerais (Vitamina
02
A, 81, 831(Nlaclna). 96 e C, Ferro e
zinco). Ërpbalagem: Deverão estar
intactas, átóxico, hermeticamente
selada,
peso liquido, 1kg cada.
Rendimeno mínimo: 40 porções de
120grs. Pçazo de validade: mínimo
de 06 meses a contar da entrega de
entrega.
PÓ FAR4 MISTURA DE SOPA,
SÀBORE
CARNE
COM
MACARR40 E LGUME6 EIOU
FRANGO COM MACARRÃO E
LEGUMES Composição- nutrientes
para enriqecimento da preparaç3o
como: vitáminas e sais minerais
03 (Vitaminas, BI, 93 (Niacina), 36 e
C, Ferro e zinco). Embalagem:
Deverão star intactas, atóxico,
hernieticanjente selada, corri peso
liquido, ig cada. Rendimento
mínimo: 40porções de 250grs. Prazo
de validadd,: mínimo de 08 meses a
contar da çtflrega do entrega.
PÓ PARA IMISTURA DE RISOTO,
SABOR:

04

Kg

2.40

SUSTENTARE

R$ 19,39

R$ 46.536,00

KG

2.400

SUSTENTARE

R$ 15,65

R$ 37.560,00

I(3

4.000

SUSTENTARE

R$ 18,15

R$ 72.600,00
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PARNE E LEGUMES.

para
nutrientes
Composiçã:
enriqueciménto da preparaçao como:
vitaminas elisais minerais (Vitaminas
A, Bi, 63 ('1iacina), 36 e C, Ferro e
zinco). Embalagem: Deverão estar
intactas, atóxico, hermeticamente
selada, com peso liquido, 1kg cada.
Rendimento; mínimo: 20 porções de
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2509rs. 11,razo de validade: mínimo
dó 06 meses a contar da entrega de
entrega.
VALOR TOTAL DO CONTRATO

R$
237.228,00

1.1. Estiia-se para o contrato o valor global total de R 27.226,00 (duzentos e trinta e sete reais,
duzentoee vinte e oito reais).
1.2. O vlor a ser pago à Contratada corresponderá ao somatório dos preços totais de cada item, onde

o preço total de cada 4tem deve corresponder ao preço unitário do respectivo item multiplicado pela
quantidace que for efetivamente entregue e devidamente confirmada pela Fiscalização da
CONTRATANTE.

•

No valor aima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução
2.
contratual, inclusiye tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.
CLÁUSULA TrRÜIRÂ - DÁ DCSPCSÂ r= DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
1,
As despe4s orçamentarias da execução deste contrato correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias:
PODER: 2— Poder Executivo
óRGÃO: 04- SE4ISETARIA DE EUUCAÇAQJ CULTURA, ESPORTE E LAZER
tiO; 0401 - 3ECRTARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Dotação: 12.306.0044.2014 - Aquisição de Alimentos e Preparo de Refeições - PNÂE
. Elemento de Dasesa: 33903000- Material de Consumo
Fonte de Recursqs; 011 1
CLÁUSULA QUA TA— DO INICIO DO FORNECIMENTO
1.
O fornecimnto dos produtos deverá estar disponibilizado à CONTRATANTE imediatamente após a
assinatura do uo'trnATO.
CLÁUSULA QUIN A - DA VICet.JCIA
1.
O prazo de iigencia deste Termo de Contrato tem seu inicio na data de 27/0612017 e encerramento em
31/12/2017 ou até1a conclusão da entrega da totalidade previstas para os itens relacionados na tabela constante
na Cláusula Segunçia deste termo, o que primeiro ocorrer.
CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
1.

Para a pres4te contratação não será exigida a prestação de garantia financeira pela ADJUDICATÁRIA.

Pág. 3 de 11

Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8ea2231-0ff3-4f25-b79d-b51df11f4917

RUITJRA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX.. DO CÓRIPE 5 !1EY9íWli(

ESTADO DA BAHIA

ko

CLÁUSULA SÉTIMA-. DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS
1.
Para fomêcimento das quantidades adquiridas de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS proceder-se-á da seguinte
forma, de acordocom as necessidades e conveniências da CONTRATANTE:
li as entregas deverão ser realizadas de forma parcela e entregues mediante o encaminhamento
da Ordem de Fornecimento", conforme modelo previamente apresentado pela CONTRATANTE e
acordad4 pelas partes, devidamente datada e assinada por funcionário autorizado pela Secretaria
Municipal de Educação, no prazo de até 10 (dez) dias após recebimento da autorização.
1.2. a "Ordem de Fornecimento" deverá ser enviada juntamente com o DANFE para conferencia e
atesto p& funcionário designado para recebimento das mercadorias.
1.3. oh produtos serão recusados no caso de apresentarem embalagens violadas, com peso fora dos
padrões, prro quanto ao produto solicitado, volume menor que o solicitado, contaminação por quaisquer
elemento 11s não permitidos em sua composiçao ou a presença de outras substâncias ou sujidades.
1.4. Os produtos recusados dêvero ser substituídos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas,
contado 0 partir do recebimento pela CONTRATADA da formalização da recusa pela CONTRATANTE,
arcando CONTRATADA com os custos dessa operação, inclusive os de reparação.
4
1.5. NM0 será admitida recusa de entrega de materiais em decorrência de sobrecarga na sua
capacida4e de entrega ou instalações.
1.6. E1 caso falta dos produtos no mercado, casos fortuitos ou de força maior, a CONTRATADA
deverá prpvidenciar alternativas de entregas nas mesmas condições acordadas, no prazo máximo de 48
(quarentae oito) horas, após o recebimento da formalização de descontinuidade dos fornecimentos
emitida pila CONTRATANTE, sob pena de sofrer as sanções previstas no contrato.
1.7. Osprodutos deverão ter um prazo de mínimo de 06 (seis) meses de validade a partir da
entrega da mercadoria.
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•

1.
As partes ldevem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas
consequências deua inexecução total ou parcial.
A CONTRÂtÂDÂ, além das demais obrigações constantes no Anexo 1 do Pregão Presencial n.°
2.
039/202017, dev&
2.1. non1iear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução do contrato:
2.2. manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação,
devrndo comunicar A CONTRATANTE a superveniencia de tato impeditivo da manutenção (
desras condições:
2.3. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, ás suas expensas, no total ou em parta, o
objto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou. incorreções;
2.4. responder pelos danos causados diretamente á CONTRATANTE ou a seus aos bens ou ainda a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato:
25. forncer somente produtos que se enquadre nas especificações dos órgãos de controle de
vigil9nçia Sanitárie;
2.6. relatr à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e
prestar prontamenle todos os esclarecimentos que forem solicitados;
?g. 4 de 11
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2.7.

!!W1P.QÇ95'

ryponsabilizarJ3e por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica
d4 acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes do fornecimento dos
mteais, comq
q salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações,
qles-transporte1s, vales-refeições, e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por
i
i;
219.1. A ina implência da CONTRATADA, com referência aos encargos supracitados, não
tr4nsfere a resp 'nsabilidarie por seu pagamento 8 Administração da CONTRATANTE, nem pode
onerar o objeto este contrato,

3.

2.10. responsabilizar- e por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser
exigidas por forç de lei, ligadas ao cumprimento do contrato;
2.11. fornecer a seus ?mpregados todos os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, exigidos pela
Sdbretaria de SE gurança e Medicina do Trabalho - SSMT do MTE, bem como cumprir todas as
no}'mas Sobre liii dicina e segurança do trabalho;
São expressamente vei adas à CONTRATADA:
3.1. a t'eiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da

CdjNTRATANTE
3.2.
3.3.

4.

a subcontratação para a execução do objeto deste contrato;
a contratação 6 servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, ativo ou
apsentado na rr enos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em comissão, assim como de
seu cônjuge, co npanheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 30 grau,
durrnte a vigênci deste contrato,

A CONTIATANTE, alé
03912017,1 deve:

das demais obrigações constantes no Anexo 1 do Pregão Presencial ri.'
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4.1. ex4dir as Âutori: ações de Fornecimento;
4.2. pretar as inform :ções e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel execução
do ontrato;
4.3. designar seMdors da CONTRATANTE para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato,
nosjterrnos do art 67 da Lei n°8.666/93;
4.4.

forn'pcar a rolacãj das Unidades Escolares de responsabilidade da CONTRATANTE, autorizados
a r4ceberem osrpateriais de forma direta, quando for o caso, e previamente ajustado entre as
pars tal demand;

4.5. notçicar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeiçoes nu
preaçào do fomdcimento, fixando prazo para sua correção:
4.6. for400r à CON RATADA, nomes e modelos de assinaturas dos responsaveis por liberar
autorizações de lo necimentos;
4.7. Efet(iar o pagame to devido pelo fornecimento dos produtos, no prazo estabelecido, desde que
cumr(das pela C NTRATADA todas as formalidades e exigências do contrato.

cLkusuL& NONÂL DO ACôMi ANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
Durante a Vigência do e ntrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo Secretário
Municipal de Educção ou por jrepresentante da CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim,
Pág.Sdell
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permitida a assisência de terceiros.
CLÁUSULA DCIMÂ - DA PICÃLI2ÂQÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL, TRAaALHISTA E

PREVIDENCIARÂ.
Para fh1s de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiçai51 trabalhistas e
1.
previdenciárias, a CONTRATADA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE a documentação a
seguir relacionad:
1.1.

Conforme faturas processadas e encaminhadas a Contratante, acompanhando a nota
fiscal/fatura referente aos fornecimentos, cópias autenticadas em cartório ou cópias simples
adompanhadas de originais, dos seguintes documentos:

a)

Certidão de Regularidade do FGTS-CRF;

b)i Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a contribuições previdenciárias e Tributos
Federais e & Dívida Ativa da Uniao;
o) 1 Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da
CONTRATADA: e
d) ' Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
i.Çi.

Os documentos relaçionadQa nas alíneas 'a' a "d" do subitem anterior poderão ser
substituídos, total ou parcialmente, por extrato válido e atualizado do SICAF ou do
Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviços do Municipio.

CLÁUSULA DtCMÂ— DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
Este contrata pode ser alterado nas casos previstos no art. 65 da Lei n.0 aggwgs, desde que haja
1.
interesse da CONtRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
CQNTKATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que fizerem necessários, até o limite de 250 (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
9
do contrato.
2.

A

/6

As aupre4ões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de
3.
25% (vinte e cincopor cento) do valor inicial atualizado do contrato.
Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste contrato desde sue
4.
configurada e cab4lmenta demonstrada qualquer das hipóteses do artigo 65, inciso II, alinca 'd, da Lei Federal
n°6.666/93.
CLÁUULÂ bClkAA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
1.

A reooi50de3te contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei no 8.666/93.

1.1

No .caso de rescãsâo provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE
podré reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos
ca9ados, já calculados ou estimados.
Pg. 6 de 11
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2.
No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa,
sendo que, depo1s de encerrad' a instrução inicial, a GONTMTADA terá o prazo da 5 (cinco) dias úteis para se
manifestar e pr9duzir provas,' sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente
providências acauteladoras.
3.
A CONTR.ATADA reco hece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista
no ari, 77 da Lei O 6.666, dei 93.
4.
O termo be rescisão $ a precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
4.1.

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

4,2. Rdlaçao doa pagamentos já efetuados e ainda devidos:
4.3. Indenizações e Tultas.
•

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUND - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO
1.
O presente contrato tu damenta-se nas Leis n° 10.520/2002 a n0 8.99911993 e vincula - se ao Edital e
anexos do Prega Presencial
039/2017, constante do processo Administrativo n.° 077/2017, bem como à
proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉClQIATERCEl4 - DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
A CONTÇÂTADÂ deve?à apresentar, mensalmente em até 10 (dez) dias úteis após o fechamento do
1.
mês de fornecimeçto, pré-fatura
referente ao mês anterior com detalhes das entregas/fornecimentos, para
conferência por Pte da CONT,ATANTE e posterior aprovaç3o para taturamento;

.

2.
Depois dÇeaUzada corferencia e aprovaçeo do pré-taturamento mensal, a CONTRATADA deve emitir
a nota fiscal/faturairelativa ao fo4iecimento em 2 (duas) vias, que deverão ser entregues na Secretaria Municipal
de Educação, sitiada na 8ed deste Município de São Félix do Coribe - BA, para fins de verificação e
encaminhamento ao 3etor de Contabilidade para liquidação e posterior envio a Secretaria de Finanças para
pagamento, acomanhada, daseguintes comprovações:
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2.1. Certidão Negativa de Débitos da Previdência Social - CND;
2.2. Cerçidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União:
2.3. Ce dão Negativaldo Débitos das Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede
da ONTRATAD1;
2.4.

Cerdào

de Regulridade do FGTS-CRF;

2.5. Certidão Negativade Débitos Trabalhistas - CNDT.
1

A nota fiac Wfatura emitid 3 deverá conter as seguintes informações:
3.1.

totailde cada item ornecido;
3.2. multiplicação da cli iantidade pelo preço unitário contratado de cada produto;
.4.

apurç5o do valor :otal, referente ao mOa do consumo, cujo resultado corresponderá ao montante
a ser liquidado e go.

3.5. regi4ro das retenç Ses pertinentes, se for o caso.
4.

A nota fisci/fatura no dE verá conter arredondamentos de valores.
Pág. 7 de 11
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4.1. Civando os resi Itados das operações apresentarem 3 (Ires) casas decimais ou mais, deverão ser
eminadas as asas decimais a partir da terceira, considerando para valores em centavos,
enas as dua primeiras casas decimais.
4.2. Aoperação de crita no subitem anterior deverá ser efetuada na apuração do valor final, sobre o
pjeço do unit&i de contratado de cada item, com a concessão de desconto.

4

O paganento será (etuado pela CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias úteis, contados da
5.
protocolização da nota fiscallfa um e dos documentos rolaôiônados no item 1 da cláusula dkima deste contrato.
Nenhum). pagamento erã efetuado à CONTRATADA na pendência de qualquer uma das situações
6.
abaixo especiflcajas, sem que sso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:
6.1. cc4hterência e aprovação do pró-taturamento mensal e atestaçao de conformidade do
fotnecimento;
6.2. cdinprovação d regularidade junto Justiça do Trabalho (CNDT), à Seguridade Social (CND), ao
FL'ndo de Garan ia por Tempo de Serviço (CRF), e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal de
sem domicilio ou,sede.
6.3. Intantia eontrakjd vigente.
Havendoerro na notaiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
7.
ficara pendente, té que a CON RATADA providencie as medidas saneadoras.
7.1. A toontagam a prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentaço e
prtocolização j nto a Secretaria de Administração do documento fiscal com as devidas
cofreções, fato sse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à CONTRATANTE, nem
deerá haver pruízo do fornecimento pela CONTRATADA.
11

O pagapento será ?palizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da
8.
CONTRATADA.
A CONTIATANTE n fica obrigada a adquirir os produtos na totalidade do valor e das quantidades
9.
estimados para a ontrataç5o, r alizando o pagamento de acordo com o fornecimento efetivamente prestado.
10. Caso a ONTRATADA opte por efetuar o faturamento por meio de CNPJ (matriz ou filial) distinto do
constante do con}rato, deverá omprovar a regularidade fiscal tanto do estabelecimento contratado como do
estabelecimento sue efetivamen e executar o objeto, por ocasião dos pagamentos.
A QONT1ATANTE, ob ervados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá deduzir,
11,
cautelar ou definivamonte, do montante a pagar à CONTRATADA os valores correspondentes a multas,
ressarcimentos 01indenizações evidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato.
No caso qe atraso de ppgamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma
12.
para tanto, serão1evidos pela 4ONTRATÂNT encargos morat6rios à taxa nominal do 6% a.e. (çis pr cento
ao ano), capitaliza os diarlamene em regime øe juros simples.
12.1. O 'aIor cios enc rgos será calculado pela fórmula: EM = 1 x N x VP, onde: EM = Encargos
moratórias david s: N Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento: 1 fica, de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em
atraso.

o
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CLÁUSULA DÉ2IMA QUARTI - DAS SANÇÕES

1. Com fundamento no artigo 70 da Lei n0 10.520/2002, Picará impedida de licitar e contratar cern a
Prefeitura Municipal de São Fé ix do Coribe e será descredenciada do Cadastro de Fornecedores e Prestadores
de Serviços do r4unicipio, pelo prazo de até 5(cinco) anos garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão
unilateral do contrato e da apliqaçao de multa de at 30% (trinta por conto) sobre o valor total da contratação, a
CONTRATADA que:
1.1. Afresentar docimentaçgo falsa
1.2. Frudar a execu5o do contrato;
1.3. Cmportar-se de modo inidôneo;
1.4. Cqneter fraude Mcat; ou
1.5.

Fizer declaração falsa.

2. Para os fins do item 14, reputar-se-ao inidOneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo
único, 96 e 97, parágrafo único, 1a Lei n°8.666/1993.
3. Com fundamento nos digos 86 e 87, incisos 1 a IV, da Lei n° 8,666, de 1993; e no art. 7° da Lei n°
10.520, de 17)07)2002, nos ca os de retardamento, de falha na exevuçüo do contrato ou de Inexecução
total do objeto, garantida a am Ia defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente
com as multas definidas nos ite '4, "C", com as seguintes penalidades:
11
3.1. Advertência;
3.2. $upenaao tem ordria de participação em licitação e impedimento da contratar com a Prefeitura
Municipal de São Fólix do Coribe, por prazo não superior a dois anos;
U. Detlaração de ipidoneidado para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perfurarem os riotivoa determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
pernte a próprI autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
CONTRATADA rsarcir a Adminlstraçao pelos prejuizos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada M base no inciso anterior; ou
3.4. Sedimento de icitar e contratar com a Prefeitura Municipal e desçredençiamento no Cadastro
de Fornecedores Prestadores de Serviços do Município, ou nos sistemas de cadastramonto de
fomcedores a qe se refere o inciso XIV do art. 41 da Lei n° 10.520)2002, pelo prazo de até
cinco anos.
caso dp inexecuao Itotal do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a CONTRATADA
estar sujeita a aplçcaçao de muitp de até 30% (trinta por conto) do valor total anual do contrato.
4.

No

5.

Configurar4seâ o retard

ento da exeeuo quando a CONTRATADA:

5.1, Deixar de iniciar, 4em causa justificada, a execução do contrato após 7 (sete) dias contados da
data estipulada paFa início da execução contratual;
2.

Deixar de realizar, sem causa justificada, os fornecimentos definidos no contrato por 3(três) dias
seguidos ou por 1 (dez) dias intercalados.
'caso do conetimento das infrações elencadas nos subitens ".1" e '5.2" acima, a
CONTRATADA poiurA ser sancionada com multa de até 5% do valor anual do contrato.

5.3. No
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Em cas4 de atraso injustificado nó fornecimento, limitada a incidência a 10 (dez) dias, aorú aplicada
6.
multa de 0,3% (t?ps décimos pr cento) ao dia sobre o valor do contrato.
6.1. A?ôs o décimoÇia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer
a pão aceitaçãcdo objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação
tumidar sem ItreJuizo da reeoisao unilateral da avença.
7.
Quando
descumprifnentQ de obrigações especificas e gerãi9 da CONTRATADA especificadas no
contrato, a CON11kATADA, cas) não sejam acatadas suas justificativas, estará sujeita à penalidade de multa de
0,3% sobre o valor do contrato, por item obrigatório descumprido, limitado ao percentual máximo de 2%, se
descumprido maià 1 (um) item obrigatório conçomitantemente.
8.

O valor da multa podem ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA:
8.1. Se'o valor a ser, pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica a
C9NTIATADA brigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quin dias, contado
da omunica%o pficial:
elos administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA
CONTRATANTE,o débito será encaminhado para inscrição em divida ativa,

5.2. Esotados os

9.
O contratQ, sem prejuiz das multas e demais cominaçôes legais nele previstas, pudera ser rescindido
unilateralmente, p4r ato formal d Administrao, nos casos enumerados no art. 76, incisos 1 a Al e XVII, da Lei
8.666, de 1993.
CLÁUSULA oÉcSylA QUINTA— }/EDAÇÕES
1.

É vedado à CONTRATA A:
cducionar ou util1zar este Termo de Contrato para qualquer operaçao financeira;
intrromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRAr NTE, salvo os casos previstos em lei.

1.1.
1.2.
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CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - OS CASOS OMISSOS.
Os casos cmissos serhc
de 1993, na' Lei a° 10.02(
,sub5idiariamente4 segundo as
Consumidor - e nortes e princípi
1.

8.666,

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n°
de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos
disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
e gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - UBLICAÇÂO
Incumbirá CONTRATA TE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, na Imprensa
1.
Oficial do Município, até o °. (qui lo) dia útil do mõs seguinte ao de sua assinatura.
11

CLÁUSULA OÊCIMk OITAVA - O FORO
1.

As questões decorrent4e da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas

administrativamente,iserâo proces4adas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de Santa Maria da
Vitória - BA, com exclusão de quakjuer outro, por mais privilegiado que seja.
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para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (três) vias de igual
teor e forma, paa que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das
partes, CONTR.AfTANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
E,

3o Félix do Coribe - BA, em 27 de junho de 2017,

Paulo Porto Mezerra de Menezes Filho
Procurador
DE
OLIVEIRA
ALIMENTOS- EPP
Q.6.
CNPJ: 19.159.581/0001-89
Contratada -

erreira
Prefeito
PRFEf

MUNIClPAL DE SÃO FÉLIX DO

CORIBE
UM

Contratante

TESTEMUNHAS:
ia Nome:

2 -

Nome:
CPF:

CPF:

li
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