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CONTRATO N° 029/2020
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA,
ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E
CLAUDIO DOS SANTOS SILVA-ME.
O MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA, pessoa juriclica de direito interno, com sede
administrativa na O MUNICfPIO DE SALINAS DA MARGARIDA, pessoa juridica de direito
interno, inscrito no CNPJ sob o n° 13.743.281/0001-14, com sede administrativa Prefeitura
Municipal na Rua Lidio Pena, s/n° nesta cidade, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Wilson
Ribeiro Pedreira, brasileiro, maior, casado, CPF 052.693.425-53, RG 00.906.076-60- SSP-BA,
doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa CLAUDIO DOS SANTOS SILVA-ME, CNPJ.
17.501.328/0001-94, com sede no conjunto Urbis IV n° 19, Caminho de Areia, bairro, Nossa
Senhora das Gramas, CEP 44.574-305 Santo Antonio de Jesus BA, representada neste ato por seu
representante legal, Sr. Claudio dos Santos Silva. Identidade n° 1015083951 SSP/BA e CPF (MF)
n° 837.302.305-49, com base no Edital do Pregao Eletronico n°. 024/2020 e todas as disposigbes
da Lei n° 10.520/02 e, subsidiariamente, a Lei n° 8.666/93, resolvem celebrar o presente
contrato de fornecimento, instruido no Processo Administrativo n° 097/2020, mediante as
clausulas e eondigbes que se seguem:
CLASULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.
O prcscnte contrato tern como objeto a Contratagao de empresa para aquisigao de ccstas
basicas, para enfrentamento da situagao dccorrente da PANDEMIA DE COVID-19 para atender
as familias e pessoas em situagao de vulnerabilidade e impossibilidade de manulengao
decorrente do isolamento Social, atraves do Sistema de Registro de Pregos, conforme
especificagoes constantes neste Edital e Anexos, descritas no(s) item(ns) especificados na Tabela
prevista na Clausula Segunda deste Contrato, conforme especificagoes constantes do Anexo I Termo de Referenda do Edital do Pregao Eletronico n0. 024/2020 e quantitativos constantes da
tabela a seguir:

CESTA BASICA (CONTENDO OS SEGUINTES ITENS):

Quantidades
Valor
de itens na
unitario
cesta

4 KG - ARROZ - PARBOILIZADO, classe longo fino, tipo 1.
Embalagem contendo 1 kg, com dados de identificagao do
produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso
liquido, de acordo as Normas e Resolugoes vigentes da
ANVISA/MS.

4

FEIJAO CARIOQUINHA, tipo 1. Embalagem com 01 kg,
com identificagao do produto, marca do fabricante, prazo
de validade, peso liquido, de acordo com as Normas e/ou
Resolugoes vigentes da ANVISA/MS. 4 KG

4

A^UCAR CRISTAL, contendo o minimo de 99,3% de
sacarose, aparencia homogenea, livre de sujidades,
parasites e larvas, cor branca, validade do produto nao
podera ser inferior a 12 meses, contados a partir da data
de sua entrega. O produto devera cstar em conformidade
com as normas e/ou legislagao vigente da ANVISA/MS e da
Comissao Nacional de Normas e Padroes para Alimentos CNNPA. Rolulagem contendo no minimo, nome e CNPJ do
fabricante, nome e tipo do produto, numero do lote, data
de fabricagao e data ou prazo de validade. 4 KG

4

R$
2,80

R$
7,40

R$
3,00

R$

11,20

R$

29,60

R$

12,00

A
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CAFE-TORRADO E MOIDO. Embalagem a vacuo de 250
gramas, de primeira qualidade, com selo de pureza da
Associate Brasileira da Industria do Cafe - ABIC. O
produto devera ter registro no Ministerio da Saude e
atender a Portaria 451/97 do Ministerio da Saude e a
Resolucjao 12/78 da Comissao Nacional de Normas e
Padroes para Alimentos - CNNPA. Embalagem contendo
data de fabricapao e prazo de validade. 1 UND

1

FARINHA DE MANDIOCA, grupo seca, subgrupo fina, tipo
1, tipo classe branca. Embalagem contendo 01 Kg, com
dados de identificapao do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido e de acordo com as norma
e/ou Resolupoes vigentes da ANV1SA/MS. 4 UND

4

EXTRATO DE TOMATE, concentrado. Embalagem com
340 g, com dados de identifica^ao do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo com
as Normas e/ou Resolupoes da ANVISA/MS. 1 UND

1

OLEO COMEST1VEL, VEGETAL DE SOJA, puro, refinado,
sem colesterol, rico em vitamina E. Embalagem com
900ml, com dados de identificagao do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido, e de acordo com
as Normas e/ou Resolu?des da ANVISA/MS. 1 UND

1

VINAGRE ALCOOL. Embalagem com 500ml, com dados de
identificacao do produto, marca do fabricante, prazo de
validade c de acordo com as Normas e/ou Resolupdes da
ANVISA/MS. 1 UND

1

BISCOITO TIPO CREAM CRACKER. Embalagem dupla
contendo 400 g, com dados de identificacao do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de
acordo com as Normas e resolucoes vigentes da
ANVISA/MS. 1 PCT

1

MACARRAO TIPO ESPAGUETE n° 8, a base de farinha,
com ovos. Embalagem com 500 g, com dados de
identificapao do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido, de acordo com as Normas e/ou
resolucoes vigentes da ANVISA/MS. 1 PCT

1

MARGARINA VEGETAL, lipidios totals maximo de 80%,
acondicionado em embalagem pote contendo 250g,
validade do produto nao podera ser inferior a 5 meses,
contados a partir da data de sua entrega. O produto deve
ser registrado junto ao Ministerio da Agricultura e/ou
Ministerio da Saude. Rotulagem contendo no minimo, o
teor de lipidios totais, peso liquido, nome do fabricante e do
produto, CNPJ do fabricante, numero do lote, data de
fabricacao e data ou prazo de validade. Embalagem
Primaria Pote Plastico atoxico e lacrado. 1 UND

1

R$

R$

3,80

R$

10,00

R$

1,70

R$
4,80

R$

4,80

R$
1,55

R$

1,55

R$

R$

3,00

R$
2,10

R$

2,10

R$

R$

2,30

3,80

R$
2,50

R$
1,70

3,00

2,30

7
■i,

Travesba Udio Pena s/n, Centro, Salinas da Margarida-BA * Brasil • Tel: 75 3659-1061

(

V

\

,j'. PREFEITURA MUNICIPAL DE

Salinas do Margaiido

..

:00nC0t!l'345

'y-f SK. DE AOMINISTRAgAO E PLANEJAMEMIO

LEITE EM PO, INTEGRAL, instantaneo, enriquecido com
vitaminas A, C, D e ferro. Embalagem com 200 g, com
dados de identificagao do produto, marca do fabricante,
data de fabricaqao, prazo de validade e de acordo com as
Normas e/ou Resoluqoes vigentes da ANVISA/MS. O
produto devera ter registro no Ministerio da Saude e/ou
Ministerio da Agricultura. 1 PCX,

1

MASSA DE SOPA tipo ave maria, massa alimenticia tipo
seca vitaminada, com semola, tipo argolinha isenta de
sujidades, parasitas. Embalagem com 500 g, com dados de
identificaqao do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido, de acordo com as Norma e/ou
Resoluqoes vigentes da ANVISA/MS.

1

1 UND- 01 FRANGO CONGELADO embalagem com 02 kg

1

R$
5,00

R$
2,77

R$
13,30

R$

5,00

R$

2,77

R$

13,30

R$ 103,12
VALOR UNITARIO DA CESTA
VALOR TOTAL DAS 8.000 (OITO MIL CESTAS) R$ 824.960,00 (OITOCENTOS E VINTE E QUATRO MIL
NOVECENTOS E SESSENTA REA1S)

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1. O valor total deste contrato e de R$ 824.960,00 (OITOCENTOS E VINTE E QUATRO MIL
NOVECENTOS E SESSENTA REAIS).
CLAUSULA TERCEIRA - DA DESPESA E DOS CREDITOS ORQAMENTARIOS
3.1. A despesa orqamentaria decorrente da execuqao deste contrato correra a conta das dotaqoes i
vigentes, especificadas no Contrato decorrente desta licitaqao, a saber:
UNIDADE: 0802
PROJETO/ATIVIDADE: 2047
ELEMENTO: 3.3.90.32
Fonte: 42/00
3.2. A despesa para o exercicio subsequente, quando for o caso, sera alocada a dotagao
orgamentaria prevista para atendimento da finalidade, a ser consignada aos Orgaos Interessados
da Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida pela Lei Orgamentaria Anual.
CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUCAO/ENTREGA
4.1 O prazo para entrega do objeto da licitagao, e de 03 (tres) dias uteis a contar da data do
recebimento da Autorizagao de Fornecimento que sera emitida via e-mail, com numeragao especifica
para registro do envio e acompanhamento de prazo de entrega.

1A despesa decorrente desta Licitagao sera atendida com recursos do Municipio de Salinas da
Margarida, consignadas nas Dotagoes informadas por oportunidade da Contratagao. O Decreto
Municipal n° 120, de 06/07/2017 fixa no Art. 6°, § 2° que “na licitagao para registro de pregos
nao e necessario indicar a dotagao orgamentaria, que somente sera exigida para a formalizagao do
contrato ou outro instrumento habil
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4.2. A aquisi^ao sera por demanda, mediante apresentacao de formulario propno, emitido por
uma das Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal em papel timbrado e assinado por
responsavel previamente identificado, encaminhado ao CONTRATADO no prazo de no minimo 05
(cinco} dias uteis.
4.3. Em caso de urgencia justificada, podera ser autorizado o fornecimento do material mediante
contato telefonico pelo responsavel identificado pelo CONTRATANTE.
clAusula quinta - da execuqAo

5.1. O fornecimento devera ser executado na forma prevista no Termo de Referencia da Licitacao e
de acordo com as necessidades e conveniencias do Contratante:
5.1.1. O prego contratado devera incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente,
inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituira
a unica e completa remunera^ao pelo fornecimento do material, incluido frete ate os locais de
entrega.
5.1.2. Os pregos cotados deverao ser referidos a data de recebimento das propostas,
considerando-se a condi^ao de pagamento a vista, nao devendo por isso computar qualquer
custo financeiro para o periodo de processamento das faturas.
5.1.13. E vedada a cessao ou transferencia total do contrato, bem como a fusao, cisao ou
incorporagao da contratada, nao se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso
assumido por aquela com terceiros.
5.1.14. £ possivel a subcontratacao parcial do objeto desde que devidamcnte autorizada pela
Contratada.
CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA
6.1. O prazo de vigencia deste contrato e de 06 (seis) meses {quantidade por extenso), contado da
data da sua assinatura, para o fornecimento dos materials especificados nas Clausulas Primeira e
Segunda deste Contrato, excluidos o dia do comeco e incluido o do vencimento, cstando a sua
vigencia adstrita a vigencia dos respcctivos creditos orcamentanos, ressalvadas as excecocs
previstas em lei, quando o contrato podera ser prorrogado, cm especial a prevista no art. 4° - H,
da Lei n.° 13.979/2020.
clAusula setima

- dos

encargos das partes

7.1. As partes dcvem cumprir fielmente as clausulas avenqadas neste contrato, respondendo
pelas consequencias de sua inexecucao total ou parcial.
7.2. O CONTRATADO deve:
a) fomecer os bens de acordo com as especificapoes tecnicas constantes no instrumento
convocatdrio e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horarios de
expediente da Administrapao;
b) zelar pela boa e completa execupao do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla apao fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo
prontamente as observapoes e exigencias que Ihe forem solicitadas;
c) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do
contrato;
d} arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE
e terceiros, por sua culpa, ou em consequencia de erros, impericia propria ou de auxiliares que
estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos
decorrentes de paralisapao ou interruppao do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer
por exigencia do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou forpa maior, circunstancias que s"
deverao ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) boras apos a sua ocorrencia;
------ -A 1
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e) manter durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condi<joes de habilita^ao e qualifica^ao exigidas na licitacao;
f)
providenciar e manter atualizadas todas as licen^as e alvaras junto as repartiipoes
competentes, necessaries a execuqao do contrato;
g) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a
incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execu?ao do objeto do presente contrato, bem
como observar e respeitar as Legislates Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do
contrato;
h) adimplir os fomecimentos exigidos pelo instrumento convocatorio e peios quais se obriga,
visando a perfeita execugao deste contrato;
i)
promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens;
executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as especificafes
j)
e/ou norma exigida, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infraestrutura e equipe
tecnica necessaria a sua execute;
k) trocar, as suas expensas, o bem que vier a ser recusado;
l)
manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisao, direqao e mao de obra
para execucao completa e eficiente do transporte dos bens;
m) emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislacao, contendo descri^ao dos bens,
indicate de sua quantidade, pre^o unitario e valor total.
a) Manter durante a execute dos contratos, em compatibilidade com as obrigates P°r ela
assumidas, todas as connites de habilitagao e qualificato exigidas na licitato, bem como
apresentar a cada fatura, comprova^ao de regularidade fiscal. (Art. 55, Inciso XIII da Lei n.°
8.666/93).
b) observar e adotar todas as normas de seguranga e prevent© a incendio, recomendadas por
Lei.
c) cumprir outras exigencias constantes do edital do Pregao Eletronico ao qua! esta vinculado.
7.3. Sao expressamente vedadas ao CONTRATADO:
a) a veiculapao de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver previa autorizagao do
contratante;
b) a subcontratagao total para a execugao do objeto deste contrato.
c) a contratagao de servidor pertencente ao quadro de pessoaJ do CONTRATANTE, durante a
vigencia deste contrato.
7.4. O CONTRATANTE deve:

I

a) Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.
b) Proceder a publicagao resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na
imprensa oficial, condigao indispensavel para sua validade e eficacia, no prazo de 10 (dez) dias
corridos da sua assinatura;
c) Fiscalizar e avaliar a execugao do contrato, atraves de agente previamente designado, podendo,
para tanto, vistoriar, solicitar a emissao de relatdrios gerenciais e auditar os relatdrios de
fornecimento elaborados pela Contratada;
d) Proporcionar a Contratada o acesso as informagoes e documentos necessaries ao fornecimento
dos materials, bem como aos locais onde os bens serao entregues;
e) Comunicar a Contratada, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade,
imprecisao ou desconformidade verificada na execugao do contrato, assinalando-lhe prazo para
que a regularize sob pena de serem-lhe aplicadas as sangoes legais e contratuais previstas;
f| Indicar o local onde os materiais serao entregues para atendimento da demanda e recolhidos.
g) Efetuar os pagamentos devidos de forma tempestiva, de acordo com o estabelecido em
contrato.

—A
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h) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues, caso os mesmos afastem-se das
especificacoes do Edital e seus Anexos e da Proposta da contratada.
i) Manifestar-se formalmente em todos os atos relatives a execugao do contrato, em especial
quanto a aplicacao de penalidades pelo descumprimento total ou parcial do contrato.
j) observar as obrigades relativas ao CONTRATANTE, previstas no Anexo I - Termo de Referencia
do edital do Pregao Eletronico n°. 024/2020.
CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO
8.1.0 objeto desta licitaqao sera recebido, conforme autoriza o art. 73 da Lei 8.666/1993.
1 - em se tratando de obras e serviqos:
a] provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizaqao, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em ate 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do
contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observacao, ou vistoria
que comprove a adequaqao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69
desta Lei;
II - em se tratando de compras ou de locaqao de equipamentos:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificagao da conformidade do material com a
espccificaqao;
b) definitivamente, epos a verifica9ao da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitaqao.
8.2. No ato do entrega do objeto, o CONTRATADO deve apresentar recibo ou documento fiscal
valido correspondente ao material fornecido.
8.3. A Administraqao rejeitara, no todo ou em parte, obra, serviqo ou fornecimento exccutado em
desacordo com o contrato.
CLAUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAQAO
9.1. Durante a vigencia deste contrato, a execu^ao do objeto sera acompanhada e fiscalizada por
servidor ou por representante do CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim,
permitida a assistencia de terceiros.
9.2. Durante a vigencia deste contrato, o CONTRATADO deve manter preposto, accito pela
Administraqao do CONTRATANTE, para representa-lo sempre que for neccssario.
9.3. A atestacao de conformidade da execug-ao do objeto cabe ao titular do setor responsavel pela
fiscalizaqao do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.
9.4. A fiscalizacao do fornecimento de que trata este ato licitatorio sera exercido pelo Executor do
Contrato, designado pelo Orgao Gerenciador.
CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUQAO DO OBJETO
10. Nao sera exigida garantia da execugao do contrato, mas o CONTRATANTE podera reter 5%
(cinco por cento) de cada montante a pagar, para assegurar o pagamento de multas, indenizacbes
e ressarcimentos devidos pelo CONTRATADO, retengao esta que sera paga ao CONTRATADO
quando do ultimo pagamento devido, deduzida, se for o caso, das multas, indenizagdes e
ressarcimentos.
y
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10.1. A garantia prestada sera restituida (e/ou liberada) apds o cumprimento integral de todas
as obrigagoes contratuais e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente, conforme
dispde a §4° do art. 56 da Lei 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA LIQUIDAQAO E DO PAGAMENTO
11.1. O Pagamento sera efetuado mensalmente, ate 30° (trigesimo) dia do mes subsequente ao do
fornecimento realizado, por meio de ordem bancaria (deposito ou transferencia eletronica) na
conta corrente do licitante vencedor, mediante a apresentacao de Nota Fiscal e/ou Fatura
correspondente, devidamente atestada pelo Orgao de Competente.
11.2. Em havendo alguma pendencia impeditiva do pagamento, o prazo fluira a partir de sua
regularizaijao por parte da CONTRATADA.
11.3. A CONTRATADA deve apresentar a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento realizado, em
02 (duas) vias, emitidas e entrcgues na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Salinas da
Margarida, para fins de liquidagao e pagamento, acompanhada, das seguintes comprovacoes de
regularidadc trabalhista e fiscal para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal e perante o
FGTS.
11.4. A nota fiscal/fatura nao devera conter arredondamentos de valores. Quando o resultado da
operacao final apresentar 03 (tres) casas decimals ou mais, deverao ser eliminadas as casas
decimals a partir da terceira, considerando para valores em centavos, apenas as duas primeiras
casas decimais.
11.5. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstancia quc impeqa a liquidaqao da despesa, a
nota fiscal/fatura sera devolvida a Contralada pcla Fiscalizacao e o pagamento ficara pendente,
ate que a mesma providencie as medidas saneadoras.
11.6. O Contratante nao fica obrigado a tomar os produtos/servipos na totalidade do valor e das
quantidades estimados para a contratapao, realizando o pagamento de acordo com o
fornecimento/servipo efetivamente realizado.
11.7. O Contratante pode deduzir do montante a pagar os valores corrcspondentes a multas ou
indenizapoes devidas pcla Contratada, nos termos deste contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REAJUSTAMENTO, DA REVISAO E DA ATUALIZAQAO DOS
DEBITOS
12.1. O prepo unitario considerado para o fornecimento/execupao dos servipos sera o prepo
ofertado na proposta vencedora.
12.2. No prepo contratado ja se encontram computados todos os impestos, tarifas, fretes c demais
despesas que, direta ou indiretamente tenham relapao com o objeto deste contrato, isentando o
CONTRATANTE de quaisquer onus por despesas decorrentes.
12.3. Transcorridos 06 (seis) meses da contratapao e, caso haja prorrogapao do contrato, os
prepos poderao ser reajustados, tendo por base a data da apresentapao da proposta, tendo como
limite maximo a variapao do Indice Nacional de Prepos ao Consumidor (INPC) do IBGE.
12.3.2. Para a efetiva aplicapao do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora devera
apresentar sua solicitapao por escrito, contendo os demonstratives e seus comprovantes, para
analise e negociapao a Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida.
12.4. A revisao de prepos dependera de requerimento do interessado quando visar recompor o
prepo que se tomou insuficiente, instruido com a documentapao que comprove o desequilibrio
economico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela propria administrapao quando
colimar recompor o prepo que se tornou excessive.____________________
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12.5. A atualizacao monetaria dos pagamentos devidos pda Administraipao, em caso de mora,
sera calculada considerando a data do vencimento da obriga^ao e do seu efetivo pagamento, de
acordo com a variacao do INPC do 1BGE pro rata tempore.
12.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenba
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratorios devidos
pelo Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota
fiscal/fatura, a serem incluidos na fatura do mes seguinte ao da ocorrencia, sao calculados por
meio da aplicafao da seguinte formula: EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
I = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = 6/100
365
365
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

1=

i

I = 0,00016438

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA ALTERA<?AO DO CONTRATO
13.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.° 8.666/93, desde
que haja intcresse do CONTRATANTE, com a apresentagao das devidas justificativas.
13.2. O CONTRATADO ficara obrigado a aceitar nas mesmas condigoes contratuais, acrescimos
ou supressoes de ate 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme
disposto no art. 4° - 1, da Lei n.° 13.979/2020.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

/l

14.

Constituem motivo para rescisao do contrato:

14.1.

O nao cumprimento de clausulas contratuais, espeeificagoes, projetos ou prazos;

14.2.

O cumprimento irregular de clausulas contratuais, espeeificagoes, projetos e prazos;

14.3. A lentidao do seu cumprimento, levando a Administragao a comprovar a impossibilidade
da conclusao do fomecimento, nos prazos estipulados;
14.4.

O atraso injustificado no inicio do fomecimento;

14.5. A paralisagao do fomecimento, sem justa causa e previa comunicagao a Administragao;
14.6. A subcontratagao total do seu objeto, a associagao do contratado com outrem, a cessao ou
transferencia, total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou incorporagao, nao admitidas neste
edital e no contrato;
14.7. A subcontratagao parcial do seu objeto, sem que haja previa aquiescencia da
Administragao, e autorizagao expressa no Edital ou contrato;
14.8. O desatendimento das determinagbes regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;
14.9. O cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas na forma do § lc do art. 67
da Lei n° 8.666/93;
14.10. A decretagao de falencia ou a instauragao de insolvencia civil;
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14.11. A dissolugao da sociedade ou o faiecimento do contratado;
14.12. A alteraipao social ou a modifica^ao da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execugao do contrato;
14.13. Razoes de interesse publico de alta relevancia e de ample conhecimento justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o
contratante e exaradas no processo administrative a que se refere o contrato;
14.14. A supressao, por parte da Administragao, dos servigos/materiais, acarretando modificagao
do valor inicial do contrato alem do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93;
14.15. A suspensao de sua execugao, por ordem escrita da Administragao, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade piiblica, grave perturbagao da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensoes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatorio de indenizagoes pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizagoes e mobilizagoes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses
casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigagoes assumidas ate que seja
normalizada a situagao;
14.16. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragao
decorrentes do servigo/fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de
calamidade piiblica, grave perturbagao da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o
direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigagoes ate que seja normalizada a
situagao;
14.17. A ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execugao do contrato;
14.18. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuizo das
sangoes penais cabiveis.
14.19. A rescisao, devidamente motivada nos autos, sera precedida de
administrative, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

procedimento

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS SANQOES
15.1. O atraso injustificado na execugao do contrato sujeitara o contratado as seguintes
penalidades:
15.1.1. Advertencia por escrito;
15.1.2.Multa de mora de 0,03% sobre o valor do contrato por dia de atraso, ate o limite de 30
(trinta) dias, apos o qual sera caracterizada a inexecugao total do contrato;
15.1.3.Multa compensatdria de 10% sobre o valor do contrato;
15.1.4. Suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar com a
Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;
15.1.5. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica
enquanto perdurarem os motives determinantes da punigao ou ate que seja promovida a
reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera conccdida sempre
que o contratado ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o
prazo de 02 (dois) anos.
15.2.

A inexecugao total ou parcial do contrato sujeitara o contratado as seguintes penalidades:

Travessa Lfdio Pena s/n, Centro, Salinas da Margarida-BA ♦ Brasil • Tel: 75 3659-1061

:.L:00OC0f!0352

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Solnos do Margorido
f SECOE ADMffJ15TH*(AO EPLANEJAMENTO

15.2.1. Advertencia por escrito;
15.2.2. Em caso de inexecu^ao parcial, multa compensatoria de 0,3% sobre o valor do contrato
por ocorrencia, ate o limite de 30%;
15.2.3. Em caso de inexecu^ao total, multa compensatoria de 20%sobre o valor do contrato;
15.2.4. Suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar com a
Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;
15.2.5. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica
enquanto perdurarem os motives determinantes da punigao ou ate que seja promovida a
reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo
de 02 (dois) anos.
15.3. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentagao falsa cxigida para o ccrtamc, ensejar o
retardamento da execugao de seu objeto, nao mantiver a proposta, faihar ou fraudar na execugao
do contrato, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e
contratar com o Municipio e, sera descredenciado no Cadastro de Fomecedores do Municipio pelo
prazo de ate 05 (cinco) anos, sem prejuizo da aplicagao de multa em percentual equivalente a
muita prevista para inexecugao total do contrato e das demais cominagdes legais.
15.4. As sangdes de suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de
contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao poderao
tambem ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que
15.4.l.Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
rccolhimento de quaisquer tributos;
15.4.2.Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
15.5. Demonstrcm nao possuir idoneidadc para contratar com a Administragao em virtude de
atos ilicitos praticados.
15.6. As penalidades serao aplicadas apds regular processo administrativo, em que seja
assegurado ao licitante o contraditorio e a ampla defesa, com os meios e recursos que Ihes sao
inerentes.
15.7. A multa sera descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmentc devidos
pela Administragao.
15.8. A sangao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica e de competencia exclusiva da Prefeitura Municipal.
T

15.9. As demais sangdes sao
Administragao e Planejamento.

de

competencia exclusiva

do

Secretario

Municipal

de

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FUNDAMENTA^AO LEGAL E DA VINCULACAO DO
CONTRATO
O presente contrato fundamenta-se nas Leis n° 10.520/2002 e n° 8.666/1993 e vincula16.
se ao edital e anexos do Pregao Eletrdnico n°. 024/2020, constante do Processo Administrativo n°
097/2020, bem como a proposta do CONTRATADO.
/

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

m
,'vt
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17.
As questoes decorremes da execu^ao deste Instrumento, que nao possam ser dirimidas
administrativamente, serao processadas e julgadas no foro da Cidadc dc Na7.are, com exclusao de
qualquer outro, por mais privilegiado que scja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o prcsentc Contrato em 2 (duas) vias dc
iguai teor e forma, para que surtam um so efcito, as quais, depois de lidas, sao assinadas pelos
representantes da parte, CONTRATANTE e CONTRATADO, e petas testemunhas abaixo.
Salinas da Margarida, 08 de maio de 2020.

MUNIClPIO DE SALINA^DA MARtSARIDA
WILSON R1BEIRO PEDREHtA
Prefeito /

CNPJ. 17.501.328/0001-94
Sr. Claudio dos Santos Silva
CPF (MF) n° 837.302.305-49

TESTEMUNHAS:
NOME:

NOME:

r4\

> P.
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MODALIDADE:
CONTRATANTE:
CONTRATADO:
CNPJ/CPF:
OBJETO:

VALOR TOTAL:
VIGENCIA:
ASS1NATURA:
DOTACAO
ORCAMENTARIA:

RESUMO DE CONTRATO Ne 029/2020
PREGAO ELETRONICO
IN* 024/2020
MUNICIPIO DE SAUNAS DA MARGARIDA
CLAUDIO DOS SANTOS SILVA-ME
n*. 17.501.328/0001.94
Controlfl^flo de empresa para aquisifflo de cestas bfislcas, para
enfrentamento da situaffio decorrente da PANDEMIA DE COVID-19 para
Blender as familias e pessoas em situaffio de vulnerabitidnde e
impossibilidade de manutcnp&o decorrente do isolamcnto Social, atravis
do Sistemo de Reeistro de Precos.
R$ 824.960,00 (OITOCENTOS E VINTE E QUATRO MIL NOVECENTOS E
SESSENTA REAISI
06 (SEIS) MBSBS

08 de cnoio de 2020
UNIDADE: 08.02
PROJETO/ATIVIDADE: 2041
ELEMENTO: 3.3.90.32
Ponte: 42/00
Wilson Ribciro Pcdreirn
Prtfeilo
Municipal de Salinas da Margarida

CERTIFICAaAO DIGITAL: N0GL4DJNCEBPKYHIBXZM6W
Esta ediodo encontra-se no site oficial deste enle.
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ERRATA
ONDB 8E Lft:
MODAL1DADE:
CONTRATANTE:
CONTRATADO:
CNPJ/CPF:

*

OBJETO:

\
VALOR TOTAL:
VIGENCIA:
ASSINATURA:

dotacAo
ORGAMENTAR1A:

RESUMO DE CONTRATO N* 029/2020
PREGAO eletronico
IN®024/2020
MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA
CLAUDIO DOS SANTOS S1L.VA-ME
n®. 17.501,328/0001-94
Contrataipfio de empress para aquisiffio de cestas bfisicas, para
cnfrcntamcnto da situa^fto decorrente da PANDEMIA DE COVID-19 para
atender as ramlliRS e pessoas cm situa^do de vulnerabilidade e
impossibilidade de manutenffio decorrente do isolamento Social, atravis
do Slstema de Rcgistro de Precos.
R$ 824,960.00 (OITOCENTOS E VINTE E QUATRO MIL NOVECENTOS E
SESSENTA REAIS1
06 ISElSl MESS8
08 de maio de 2020
UNIDADE: 08.02
PROJETO/ATIVIDADE: 2041
ELEMENTO: 3.3.90.32
Fonte: 42/00
Wilson Ribeiro Pedrelrn
Prefeito Municipal
Municipal de Salinas da Margarida

CONSIRAR:
RESUMO DE CONTRATO N" 029/2020
MODAL1DADE:
PREGAO ELETRONICO
IN® 024/2020
CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA
CONTRATADO:
CLAUDIO DOS SANTOS SILVA-ME
CNPJ/CPF:
n»- 17.501.328/0001-94
Contratac&o de empress para aqulsicdo de cestas bdsicas, para
OBJETO:
enfrentamento da situoffio decorrente da PANDEMIA DE COVID-19 para
atender as famllias e pessoas em situa?ao de vulnerabilidade e
impossibilidade de manuten?fio decorrente do isolamento Social, atravis
do Sistema de Rcgistro de Precos.
VALOR TOTAL:
RS 824.960,00 (OITOCENTOS E VINTE E QUATRO MIL NOVECENTOS E
SESSENTA REAIS)
VIGENCIA:
06 Iseisl meses
ASSINATURA:
08 de maio de 2020
DOTACAO
UNIDADE: 08.02
ORQAMENTARIA:
PROJETO/ATIVIDADE: 2047
ELEMENTO: 3.3.'90.32
Fonte: 42/00
Wilson Ribeiro Pedreira
Prefeito Municipal
Municipal de Salinas da Montarida

CERTIFICACAO DIGITAL: 22LELRHRFGQPSZWQS27MLW
Esta edi^So encontra-se no site oficial deste ente.

