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Contratos
M
ICIPAL
L DE ITAN H ÉM
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ADO DA BA
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1
0001-97

CONTRAT
TO Nº PP-08
83/2020
Valor:: R$ 469.00
00,00 (quattrocentos e sessenta e nove mil rreais)

Termo de contratto nº 083/2
2020 por
o
Presencial
nº
004/2020,
0
Pregão
objetivvando a AQUISIÇAO DE GÊNEROS
G
ALIMEN
NTÍCIOS, qu
ue entre si ce
elebram a
Prefeitu
ura Municip
pal de Itanh
hém e a
empressa
MEDE
EIROS CO
ORREIA
SUPERMERCAD
DO LTDA, conforme
c
segue.

O MUNICÍPIO DE ITANHÉM
M, Estado da Bahia, através da
d Prefeitu
ura Munic
cipal de
Itanhémiinscrita no CNPJ nº 14.210.389/
1
/0001-04, lo
ocalizada na
n Praça C
Castro Alves
s, nº. 1,
Centro, CEP
C
45.940
0-000, legalmente representado por
p seu Preffeita, o Sr. Z
ZULMA PIN
NHEIRO
DOS SANTOS VAZ
Z, brasileiro, divorciado
o, comercia
ante, portador do RG. nº 03.050.1
156-30 e
CPF nº 317.662.00
05-59, resid
dente na Rua
R
Rui Ba
arbosa, 216, Itanhém
m, neste município,
doravante
a
empresaMEDEIROS
CO
e
denom
minado
CONTRATA
ANTE
e
ORREIA
SUPERM
MERCADO LTDA, firm
ma estabele
ecida à Rua
a Maria Mo
oreira Lisbo
oa, nº 391, Térreo,
Centro, Ittanhém – BA,
B
inscrita no CNPJ nº
n 11.728.022/0001-99
9 aqui repre
esentada pe
elo sócio
administrrador o Senhor Ranyere Medeirros Correia
a, brasileiro, casado, maior, porttador da
Cédula de
d Identida
ade nº 071
13410051– SSP/BA e CPF (MF
F) sob o n
nº 734.449.445-00,
doravante
e denomin
nada CON
NTRATADA
A, neste ato firmam
m o presente contrrato de
AQUISIÇ
ÇÃO, de accordo com a Leis 8.66
66/93, 10.52
20/02, o Ed
dital de Pre
egão Prese
encial nº
004/2020
0 e as cláussulas e cond
dições a seg
guir:
CLÁUSUL
LA PRIMEIR
RA:
O presente
p
Co
ontrato tem por objeto aContratação
a
o de empressa especializa
ada do ramo para o
fornecimento parcelad
do de gênero
os alimentício
os para o CAP
PS e SAMU através
a
da Se
ecretaria Mun
nicipal de
o, conforme preços
p
negocciados:
Saúde desste município
CLÁUSUL
LA SEGUND
DA:
O valor globa
al deste conttrato é estim
mado em R$ 469.000,00 (quatroce
entos e ses
ssenta e
nove mil reais), correspondendo
o ao AQUISIIÇÃO total do
os produtos,, conforme p
proposta aprresentada
o Presencial nº
n 004/2020,, que passa fazer
f
parte in
ntegrante de
este contrato
o.
no Pregão

CLÁUSUL
LA TERCEIR
RA:
Pa
ara reestabelecer a relaçção que as partes pactu
uaram inicialmente e objjetivando o equilíbrio
econômico
o financeiro inicial do contrato,
c
o mesmo
m
pode
erá ser reaju
ustado em a
até 25 %, conforme
c
preceitua o artigo 65, parágrafo 1ºº da lei 8666
6/93.
CLÁUSUL
LA QUARTA
A:
O pagamento será efetuad
do mensalme
ente, de aco
ordo com os produtos en
ntregues, e será
s
paga
nte apresenttação das Notas Fiscais acompanha
ada das autorizações
em até 15 (quinze) dias median
fornecidass pelo setor de
d compras deste
d
Município.
CLÁUSUL
LA QUINTA:
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O prazo de vig
gência deste contrato serrá até 31 de dezembro de
e 2020, com
m termo inicia
al na data
odendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos o
ou aditivado
o quando
de sua asssinatura, po
esgotar ass quantidade
es dos materiiais nele desccrito e nos limites estabe
elecidos em lei.
CLÁUSUL
LA SEXTA:
A despessa será classificada nas seguintes
s
Dottações Orçam
mentárias:
05.01 – FU
UNDO MUNIC
CIPAL DE SA
AÚDE
20.64 – Manutenção da
d Gestão do
o SUS (CAPS I)
33.90.30.0
00 – 6102 – Material de Consumo
C
CLÁUSUL
LA SÉTIMA::
F
Fica
dispensa
ada qualquerr garantia para assegurarr a execução deste contra
ato;
CLÁUSUL
LA OITAVA:
C
Constituem
re
esponsabilidades das parrtes:
I – A CONTR
RATADA se re
esponsabiliza
ará pelos danos causado
os diretamente ao CONTR
RATANTE
ou a terce
eiros, decorre
entes de sua
a culpa ou dolo na execu
ução dos serrviços e da A
AQUISIÇÃO constante
c
deste conttrato.
III – A CONTR
RATADA se re
esponsabiliza
ará pelo pagamento de todos
t
os imp
postos, taxass e outros
encargos que
q decorrerrem em razão deste Conttrato, inclusiv
ve contribuiçções previden
nciárias;
IIII – A CONT
TRATADA ficcará sujeita a uma multta moratória
a no valor d
de 0,5% do valor do
Contrato, por cada ina
adimplência a ela imputtável, que se
erá aplicada em até 10%
% (dez por cento)
c
do
valor totall do Contrato
o;
IV
V – O valor da multa será
s
desconttado no resspectivo valo
or da fatura
a ainda pend
dente de
pagamentto;
V – A CONTR
RATADA paga
ará multa no
o valor de 20
0% (vinte po
or cento) do valor do Contrato no
ua inexecuçã
ão total ou pa
arcial;
caso de su
VI – A CONTR
RATADA obriga-se a forn
necer os ma
ateriais objetto deste con
ntrato respeiitando as
normas le
egais de higiene e limpe
eza, prezand
do sempre pela
p
boa qua
alidade e prrazo de valid
dade dos
produtos;
VII – O CONT
TRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento
p
o
objeto
da A
AQUISIÇÃO no prazo
estabelecido, obedecendo a dispon
nibilidade financeira da Prefeitura;
P
VIII – O CONTRATANTE obriga-se
o
a encaminhar todas as so
olicitações de
e AQUISIÇÃ
ÃO com a
devida anttecedência estabelecida
e
p
para
o perfeito funcionam
mento deste contrato.
CLÁUSUL
LA NONA:
C
Constituem
m
motivos
para rescisão desste Contrato os seguintess:
I – O não cum
mprimento ou
u cumprimen
nto irregular de cláusulas deste Contrrato;
III – A lentidão
o na execuçã
ão dos SERV
VIÇOS E AQU
UISIÇÃO dos materiais, m
motivando o atraso
a
na
execução do mesmo;
IIII – A paralissação dos SE
ERVIÇOS E AQUISIÇÃO
A
dos
d materiaiis, sem justa
a causa e se
em prévia
comunicaçção ao Municcípio;
IV
V – A decretação de falência da CONT
TRATADA;
V – A dissoluçção da socied
dade;
VI – O atraso
o no pagame
ento das parcelas previsstas neste Contrato,
C
sem
m que haja culpa da
ADA;
CONTRATA
VII – Os motivvos previstos nos arts. 77
7 e 78 da Lei
L n.º 8.666
6/93, caso e
em que acarrretará as
ncias prevista
as no artigo 80 dessa me
esma Lei, a qual
q
regerá este
e
Contrato
o;
consequên
VIII – A ocorrê
ência de caso
o fortuito ou de força ma
aior, impeditiva da execuçção do contrrato.
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IX
X – Amigável por acordo entre
e
as parttes e conveniência para a administraçção.
CLÁUSUL
LA DÉCIMA:
Fica estte contrato vinculado ao Process
so de Licittação Preg
gão Presen
ncial Nº
004/2020, dele fazen
ndo parte ind
dependente de transcriçã
ão.
LA DÉCIMA PRIMEIRA
A:
CLÁUSUL
Fica determinado que a fiscaliza
ação dos SERVIÇOS
S
e da AQUISIIÇÃO do material estejja sob a
responsab
bilidade da Se
enhora Laresssa Silva, con
nforme artigo
o 67 da lei 8666/93.
CLÁUSUL
LA DÉCIMA SEGUNDA::
d Comarca de Itanhém para solucio
onar qualque
er dúvida de
ecorrente
Fica eleito o Foro da
deste Contrato, renuncciando a qua
alquer outra por mais priv
vilegiava que
e for.
Assim, por
p estarem justos e con
ntratados, asssinam o pre
esente instru
umento em duas
d
vias
de igual te
eor, juntame
ente com as testemunhas
t
s abaixo, para que produzza seus efeittos legais e jurídicos.

Itanhém
m, 04 de maio de 2020

ZUL
LMA PINHE
EIRO DOS SANTOS
S
V
VAZMEDEIR
ROS CORR
REIA SUP. L
LTDA
Preffeita Munic
cipal
EMPRESA
E
CONTRAT
TADA

TESTEM
MUNHAS: 1ª ________
__________
_______
CPF Nº

2 ________
2ª
_________
_______
CPF Nº
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