Prefeitura Municipal de Itanhém
1

Terça-feira • 15 de Setembro de 2020 • Ano • Nº 2258
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Itanhém publica:
• Homologação do Pregão Presencial de Nº 010/2020 Processo
Administrativo Nº 098/2020 - SM Gomes e Cia LTDA ME.
• Termo de contrato nº 095/2020 por Pregão Presencial nº 010/2020
Contrato nº PP-109/2020 - Empresa SM Gomes & Cia LTDA – ME.
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CONT
TRATO nº PP
P-109/2020

Valor:5 TXDUHQWWDHRLWRPLORLWRFHQWRVHVHWHQWDHVHWHUHDLVHVHVVVHQWDHFLQFFRFHQWDYRV 
Termo
o de contrato
o nº 095/202
20 por Pregã
ão Presenciall
nº 01
10/2020, ob
bjetivando a Aquisição de gêneross
alimen
ntícios destinados para distribuição
o gratuita à
pesso
oas carentes – COVID 19,, que entre si
s celebram a
Prefeitura Municip
pal de Itan
nhém e a empresa
e
SM
M
ES & CIA LTD
DA - ME, con
nforme segue
e.
GOME

O MU
UNICÍPIO DE
D ITANHÉM, ESTADO
O DA BAHIA
A, pessoa Jurrídica de Dire
eito Interno, portador do
o
CNPJ: nº.14.210..512/0001-97
7, situada à Praça Castrro Alves, nº 1 – Centro
o Itanhém/BA
A, neste ato
o
esentado pela
a sua titular a Prefeita ZULMA
Z
PINHEIRO DOS SANTOS
S
VAZ
Z, residente na
n Fazenda
a
repre
Suíssa I – Zona Rural
R
de Itanhém-BA dora
avante denom
minado CON
NTRATANTE
E e a SM GO
OMES & CIA
A
LTDA
A - ME, firm
ma estabeleccida à Avenida Sady Teixeira Lisboa
a, nº 283,, T
Térreo, Bairrro São João,,
Itanh
hém – BA, inscrita no CN
NPJ nº 09.584
4.755/0001-55 aqui reprresentada pe
elo sócio adm
ministrador o
Senho
or Frederik Miranda
M
Gom
mes, brasileirro, maior, portador
p
da CNH/DETRAN
C
N/BA nº 045
554839222 e
CPF (MF) sob o nº 037.880.665-39, doravante de
enominada CONTRATAD
C
DA, neste atto firmam o
prese
ente contrato
o de objetivvando a Aqu
uisição de gê
êneros alime
entícios desttinados para distribuição
o
gratu
uita a pessoa
as carentes COVID-19,
C
de
e acordo com
m a Leis 8.66
66/93, 10.52
20/02, o Edita
al de Pregão
o
Prese
encial nº 010
0/2020, as clá
áusulas e condições a seguir:
CLÁU
USULA PRIM
MEIRA:
O prresente Conttrato tem por
p
objeto a contrataçã
ão de empre
esa especializada do ra
amo para o
objettivando a Aquisição de gêneros
g
alime
entícios desttinados para a pessoas ccarentesdestte município,,
confo
orme preços negociados abaixo:
a
25'
'

',6&5,0,1
1$d2

81'

47'

9$/2581
1,7$5,2



$dÒ&$5&
&5,67$/

.*
.







$&+2&2/$
$7$'2

3&
3







$55
52=32/,'2%
%(1(),&,$'2
2

.*
.







&$)e(0
03Ï

.*
.







%,6&2,72

3&
3







)$
$5,1+$'(0
0$1',2&$

.*
.







)(,--2&$5,248
8,1+$7,32


.*
.







)8%È'(0,/+2

.*
.







/(,7((032,17(*5$/

.*
.







0$&$55$2

3&
3







Ï/(2'(62-$

81
1'







6$/5(),1$'2

.*
.







3$3(/+,*
*,Ç1,&2

3&
&7







292'(*$
$/,1+$

&$5
57(/$





CLÁU
USULA SEGUNDA:
O valor global
g
deste
e contrato é estimado em
m 5  TXDUHQWDD H RLWR PLO RLWRFHQWRV H
H
VHWHQ
QWD HVHWHUHD
DLV HVHVVHQWWDHFLQFRFH
HQWDYRV , correspondendo
o ao AQUISIIÇÃO total do
os produtos,,
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confo
orme propostta apresenta
ada no Pregã
ão Presencial nº 010/202
20, que passsa fazer partte integrante
e
deste
e contrato.
CLÁU
USULA TERC
CEIRA:
Para reesstabelecer a relação que as partes pactuaram
p
inicialmente e objetivando
o o equilíbrio
o
econô
ômico financceiro inicial do
d contrato,, o mesmo poderá
p
ser reajustado
r
e
em até 25 %,
% conforme
e
prece
eitua o artigo
o 65, parágra
afo 1º da lei 8666/93.
CLÁU
USULA QUA
ARTA:
O pagame
ento será efe
etuado menssalmente, de
e acordo com
m os produtoss entregues, e será paga
a
em até
a 15 (quinze) dias me
ediante apressentação da
as Notas Fisccais acompa
anhada das autorizaçõess
forne
ecidas pelo se
etor de comp
pras deste Município.

CLÁU
USULA QUINTA:
O prazo de
d vigência deste contra
ato será até 31 de dezem
mbro de 202
20, com term
mo inicial na
a
data de sua assin
natura, poden
ndo ser prorrogado por iguais e suce
essivos períod
dos ou aditiv
vado quando
o
esgottar as quantidades dos materiais
m
nele
e descrito e nos
n limites esstabelecidos em lei.
CLÁU
USULA SEXT
TA:
A de
espesa será classificada nas
n seguinte
es Dotações Orçamentária
O
as:
04.01
1 – Fundo de
e Assistência Social
2029 – Gestão de
e Atendimentto a Pessoas Carentes
0.3200 – 010
00000 - Mate
erial, Bem ou
u Serviços para Distribuiçã
ão Gratuita
33.90
33.90
0.3200 – 012
29000 – Mate
erial, Bem ou
u Serviços pa
ara Distribuiçção Gratuita
CLÁU
USULA SÉTIIMA:
Fica disp
pensada qualquer garantia para asseg
gurar a execcução deste ccontrato;
CLÁU
USULA OITA
AVA:
Constituem responsa
abilidades da
as partes:
ADA se re
esponsabiliza
ará pelos danos caussados direttamente ao
o
I – A CONTRATA
CONT
TRATANTE ou
o a terceiro
os, decorren
ntes de sua culpa ou do
olo na execução dos se
erviços e da
a
AQUIISIÇÃO consttante deste contrato.
c
II – A CONTRATADA
C
A se respon
nsabilizará pelo pagamento de todo
os os imposttos, taxas e
outro
os encargos que
q decorrerrem em razão
o deste Conttrato, inclusivve contribuiçções previden
nciárias;
III – A CONTRATAD
C
DA ficará suje
eita a uma multa morattória no valo
or de 0,5% do valor do
o
Contrrato, por cad
da inadimplência a ela im
mputável, qu
ue será aplica
ada em até 10% (dez po
or cento) do
o
valor total do Con
ntrato;
IV – O valor
v
da multa será desscontado no respectivo valor da fattura ainda pendente
p
de
e
pagam
mento;
ONTRATADA pagará multta no valor de 20% (vinte
e por cento) do valor do Contrato no
o
V – A CO
caso de sua inexe
ecução total ou parcial;
VI – A CO
ONTRATADA
A obriga-se a fornecer oss materiais objeto
o
deste contrato resspeitando ass
mas legais de
e higiene e limpeza,
l
pre
ezando semp
pre pela boa qualidade e prazo de validade
v
doss
norm
produ
utos;
NTE obriga-sse a efetuar o pagamen
nto objeto d
da AQUISIÇÃ
ÃO no prazo
o
VII – O CONTRATAN
estab
belecido, obe
edecendo a disponibilidad
d
de financeira da Prefeiturra;
VIII – O CONTRATAN
NTE obriga-sse a encamin
nhar todas as
a solicitaçõe
es de AQUISIÇÃO com a
devid
da antecedên
ncia estabeleccida para o perfeito
p
funccionamento deste
d
contratto.
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CLÁU
USULA NON
NA:
Constituem motivos para rescisão deste Conttrato os segu
uintes:
o cumprimen
nto ou cumprrimento irreg
gular de cláussulas deste C
Contrato;
I – O não
II – A lentidão na exxecução dos SERVIÇOS E AQUISIÇÃO
O dos materriais, motivan
ndo o atraso
o
na exxecução do mesmo;
m
III – A pa
aralisação do
os SERVIÇOS
S E AQUISIÇÃ
ÃO dos mate
eriais, sem justa causa e sem prévia
a
comu
unicação ao Município;
M
IV – A deccretação de falência da CONTRATADA
C
A;
V – A disssolução da sociedade;
s
VI – O attraso no pag
gamento dass parcelas previstas nestte Contrato, sem que ha
aja culpa da
a
CONT
TRATADA;
8
casso em que acarretará
a
ass
VII – Os motivos prevvistos nos arrts. 77 e 78 da Lei n.º 8.666/93,
conse
equências prrevistas no arrtigo 80 desssa mesma Le
ei, a qual reg
gerá este Con
ntrato;
VIII – A ocorrência
o
de
e caso fortuitto ou de forçça maior, imp
peditiva da execução do contrato.
c
IX – Amig
gável por aco
ordo entre ass partes e conveniência para
p
a administração.
CLÁU
USULA DÉCIMA:
a este conttrato vincula
ado ao Proc
cesso de Licitação
L
P
Pregão Pre
esencial Nº
º
Fica
010/
/2020, dele fazendo parrte independe
ente de transscrição.
CLÁU
USULA DÉCIMA PRIME
EIRA:
Fica determinado
o que a fisccalização do
os SERVIÇOS
S e da AQU
UISIÇÃO do
o material esteja
e
sob a
onsabilidade da LARISSE COSTA ALM
MEIDA, nome
eada atravéss do portaria nº. 02 de 06
0 de janeiro
o
respo
de 20
020
CLÁU
USULA DÉCIMA SEGUN
NDA:
a eleito o Fo
oro da Coma
arca de Itanh
hém para so
olucionar qua
alquer dúvida
a decorrente
e
Fica
deste
e Contrato, re
enunciando a qualquer outra
o
por maiis privilegiava
a que for.
Asssim, por esta
arem justos e contratados, assinam o presente in
nstrumento em
e duas viass
de ig
gual teor, ju
untamente com
c
as teste
emunhas ab
baixo, para que produza seus efeittos legais e
jurídiccos.

Itanhém, 03de agosto
a
de 2020

Zulma Pinheiro dos Santos
s Vaz
eita Municipal
Prefe

SM GO
OMES & CIA
A LTDA - ME
CN
NPJ nº 09.5
584.755/00
001-55

TEST
TEMUNHAS:
_____
__________
___________
___________
__
CPF:
_____
__________
___________
___________
__
CPF:
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