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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM
ESTADO DA BAHIA
CNP J – 14.210.512/0001-97

RATIFICAÇÃO DO PROCESSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 162/2020
DISPENSA N.º 058/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM

A Prefeita Municipal de Itanhém (BA), Sra. Zulma Pinheiro dos Santos Vaz, no uso de suas atribuições
legais, acatando o parecer da Assessoria Jurídica e considerando os termos da Lei 8.666/ 93 art igo 24, IV;
ratifica o processo administrativo citado acima, referente à aquisição de 710 (setecentos e dez) cestas
básicas para distribuição gratuita às pessoas carentes assistidas pelos Programas Sociais, em v irtude da
COVID-19, fundamentada no artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, a proponente MEDEIROS
CORREIA S UPERMERCADO LTDA, CNPJ: 11.728.022/0001-99 apresentou proposta no valor de
R$ 147.609,00 (cento e quarenta e sete mil, seiscentos e nove reais).

Itanhém/BA, 01 de dezembro de 2020.

Zul ma Pinheiro dos Santos Vaz
Prefeita de Itanhém
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO nº. DL-147/2020
Valor: R$ 147. 609,00 (cento e qua renta e sete mil, se iscentos e nove reais).

Contrato pa ra a aquisição de cestas
básicas
e
produtos
de
higiene,
destinados
aos
be neficiá rios
dos
programas da assistência socia l, que
celebram a prefe itura municipa l de
Ita nhém
e
a
empresa
MEDEIROS
CORREIA SUPERMERCADO LTDA.

O MUNIC ÍPIO DE ITANHÉM, Estado da Bahia, através da Prefeitura Municipal de
Itanhém inscrita no CNPJ nº 14.210.389/0001-04, localizada na Praça Castro Alves, nº. 1,
Centro, CEP 45.940-000, legalmente representado por seu Prefeita, o Sr. ZULMA
PINHEIRO DOS SANTOS VAZ, brasileiro, divorciado, comerciante, portador do RG. nº
03.050.156-30 e CPF nº 317.662.005-59, residente na Rua Rui Barbosa, 216, Itanhém,
neste município, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa MEDEIROS
CORREIA SUPERMERCADO LTDA, firma estabelec ida à Rua Maria Moreira Lisboa, nº
391, Térreo, Centro, Itanhém – BA,
inscrita no CNPJ nº 11.728.022/0001-99 aqui
representada pelo sócio administrador o Senhor Ranyere Medeiros Correia, brasileiro,
casado, maior, portador da Cédula de Identidade nº 0713410051– SSP/BA e CPF (MF) sob
o nº 734.449.445-00, doravante denominada CONTRATADA, neste ato firmam o presente
contrato de AQUISIÇÃO, de acordo com a Leis 8.666/93, através de DISPENSA DE
LICITAÇÃO nº. 058/2020, Processo Administrativo n°. 134/2020 e as cláusulas e
condições a seguir:

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de cestas básicas e produtos de higiene,
destinados aos beneficiários dos programas da assistência social, especificados na
proposta de preços ajustada, segundo Dispensa de Licitação 058/2020.
§ 1° - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato,
acréscimos ou supressões na aquisição dos bens objeto da presente licitação, de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei nº
8.666/93.
II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação
Orçamentária a seguir especificada:

0401 – FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
2029 – Gestao de Atendimento a Pessoas Carentes
433903200 - 0129 – Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita
III - C LÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇ ÕES DE PAGAMENTO
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O valor total deste contrato é de Valor R$ 147.609,00 (cento e quarenta e set e mil,
seiscentos e nove reais), para o fornecimento dos gêneros alimentícios objeto deste
contrato.
§ 1° - O Valor pactuado no presente contrato é fixo e irreajustável.
§ 2° - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e
despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e
outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel
cumprimento deste instrumento.
§ 3° - O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária nominal ao contratado ou
crédito em conta corrente, em até 15 (quinze ) dias corridos após a apresentação da Nota
Fiscal/Fatura e devidamente atestada a entrega definitiva do objeto contratado.
§ 4° - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o
documento será imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de
Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não será considerado para
efeito de qualquer reajuste ou at ualização do valor contratual.
IV - CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
O prazo de vigência do presente contrato é de 01 (um) mês contado a partir da sua
assinatura, podendo ser prorrogado, desde que observadas as disposições do art.57 da lei
8.666/93.
A forma de fornecimento do objeto do presente será de forma unificada em dia escolhido
pela administração. O prazo de entrega de cada parcela semanal encaminhada pelo
secretário responsável, contados a partir da emissão da mesma.
§ 1º - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração Pública
Municipal. Quando ocorrer o vencimento fora do dia útil, considerar-se-á o primeiro dia útil
imediatamente subseqüente, sem ônus para a Administração.
§ 2º - Poderá ser prorrogado o prazo de entrega previsto nesta cláusula, observadas as
disposições dos parágrafos 1º e 2º do Art. 57 da Lei 8666/93.
V - CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇ ÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
Cada parcela do objeto contratado será recebida, provisoriamente, para efeito de
verif icação da conformidade do material e/ou equipamento com a especificação (Anexo I)
fornecida pelo CONTRATANTE no prazo de até 15 (quinze) dias úteis.
§ 1º - O recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de adotados,
pelo CONTRATANTE, todos os procedimentos previstos no Art. 73, inciso II, da Lei
8.666/93.
§ 2º - Deverá a unidade contratante proceder no acompanhamento e fiscalização da
entrega do objeto.
§ 3º - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de
fornecimento em desacordo com as especificações do objeto da licitação e as disposições
deste Contrato.
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§ 4º - Verificada a não-conformidade dos materiais entregues, ou de algum dos produtos,
o licitante vencedor deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas, sujeitando-se às penalidades previstas neste Edital.
§ 5º - Os materiais deverão ser entregues acondicionados adeq uadamente, de forma a
permit ir completa segurança durante o transporte.
§ 6º - Os materiais congelados e/ou resfriados deverão ser transportados de acordo com a
legislação vigente de forma adequada, sem comprometer a qualidade dos produtos.
§ 7º - A unidade contratada deverá dispor de funcionários capacitados para executar o
desembarque dos produtos no ato da entrega.
§ 8º - A entrega dos produtos deverá acontecer impreterivelmente em dias úteis durante o
horário de expediente.
§ 9º - O recebimento se dará em caráter provisório, por servidor encarregado para este
fim, de acordo com as quantidades descritas na OF, cabendo a este verificar a
conformidade do material com as especificações no prazo de até 03 (três) dias úteis,
quando será realizado o recebimento definitivo de cada parcela do objeto.
§ 10º - O objeto desta licitação deverá ser entregue ao contratante na sede das unidades
Interessadas.
VI - CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES
O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas
aceita pelo órgão ou entidade promotor da licitação, sujeitará o licitante ou o contratado
às seguintes sanções previstas nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93, garantida a prévia e
ampla defesa em processo administrativo:
a) advertência;
b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com
a União, com órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da
federação, com o Distrito Federal e Municípios por prazo de até 05 (cinco) anos;
c) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor da parte do objeto não entregue;
d) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não
entregue por cada dia subseqüente ao trigésimo.
§ 1º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto
entregue com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente
existente.
§ 2º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não e ximirá o CONT RATADO da responsabilidade de perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
§ 3º - Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências do
CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE. Durante esse período não incidirá atualização
monetária;
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VII - CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESC ISÃO
A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as conseqüências
contratuais, e as previstas na Lei nº 8666/93.
§ 1º. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas
hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
§ 2º. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93,
não cabe ao Contratado direito a qualquer indenização.
VIII - CLÁUSULA OITAVA - COBRANÇA JUDIC IAL
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução,
constituindo este Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta,
mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
IX - CLÁUSULA NONA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
§ 1º. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo
contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.
§ 2º. O CONT RATADO obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no Edital.
§ 3º.
O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou
transferência, no todo ou em parte.
§ 4º. Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde
que compatíveis com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do Direito P rivado.
§ 5º.
O CONT RATADO responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de
paralisações na execução do fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrência de
caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa do CONT RATADO, apurados na forma da
legislação vigente, quando comunicado ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE.
§ 6º. Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do objeto contratado, o
CONTRATANTE, poderá optar por uma das seguintes alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação
respondendo o CONTRATADO pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;

judicial,

b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao
período total de atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor.
§ 7º. O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONT RATO e seus
ADITAMENTOS, na imprensa oficial, conforme Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei F ederal
8.666/93.
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X - CLÁUSULA DÉC IMA – FORO
As partes elegem o Foro da cidade de Itanhém - Bahia, que prevalecerá sobre qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 04 (quatro)
vias de igual teor e forma na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e
achado conforme.
Município de Itanhém (BA), 01 de dezembro de 2020.

ZULMA PINHEIRO DOS SANTOS VAZ
CONTRATANTE

MEDEIROS CORREIA SUPERMERCADO LTDA
CONTRATADA

Testemunhas:
1º _____________________________CPF:__________________

1º _____________________________CPF:__________________
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