ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
CNPJ: 14.263.859/0001-Oo
LARGO DO ROSARIO, NO 01 - CENTRO
RIO DE CONTAS - ESTADO OA BAHIA

GoNTRATO No 020/202í.
PREGAO PRESENGIAL 0'1,/0,:2020
PROCESSO ADilTNISTRATTVO 91 1 t2020
Prefeitura do Município de Rio de Contas, Estado da Bahia, pessoa jurídicâ de direito
público interno, inscrita no CNPJ n0 14.263.859/0001-06, com sedê no Largo do
Rosário, no 01, Centro, Rio de Contas, neste ato rêpresentado pelo prefeito municipal, o
senhor CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO, brasileiro, casado, médico, poÍtador da
carteira dê idenüdade no 3686201{7 SSP/BA, CPF 397.477.605-25, residente e
domiciliado à Rua Waldêmar Souto, no 30, Baino Sossego, Rio de Contias - Bahia, a
seguÍr denominada simplesmente CONTRATANTE, e, ETEVALDO ALVES DA SILVA,
portador do Documento de ldentidade no 03.180.246-08 SSP/BA e inscrito no CPF sob o
no 126.957.39&50, r€sidente e domiciliado à Rua João Morêira, n' 2213, Distrito dê
Marcolino Moura, Rio de Contas- BA, que a €ste subscrevem, a seguir denominada
simplesmente CONTRATADO, firmam neste ato, o presentê contrato, na forma e
condicõês oue se seouêm:
í . DO OBJETO DO CONTRATO
1.1 Constitui o objeto da presente licitação é o fomecimento de refeiçio,
acompanhada de suco natural ou água mineral ou refrigerantê, para atender a demanda
da Administração Municipal na sede e nos distritos deste município, sob o regime de
menor oreco Dor lot€,

-

2. DAVIGÊNCÁ
2.1 - O presente contrato vigorará da data da assinatura até

3Í

de dezembro de 2021.

- A duração do Contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito

2.2

orçamentário, salvo se pronogávêl por igual período, na Íorma do aÍl.57 da lei 8.666, de
21 dejunho de 1993, com as alteraçõês posteriores, que alcançará dotaçao do exercÍcio
subsequente, dada continuidade do fornecimento;

- DO PRECO CONDICÕES DE PAGAUENTO
3.1 - Pelâ exêcução do Contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor R$
3

70.200,00 (S€tenta mil, duzentos r€ais), resultântê das quantidades constantes da
Proposta de Preçps, objeto do Edital do Pregão Presencial no 04412020, amoítiáv€l
mensalmente de acordo com nota fiscal,

Parágrafo Único

-

Estáio inclusos nos valores das propostias

as despesas

com

impostos, sobretaxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas, para o fornecimento.

- O pagamento

equivale ao Íornecimento do lote 04, êspecificâdos no processo
licitatório, de acordo com Anexo I do Edital e valores vencedores na sessão pública do
Pregão Pr€sencial no. M4lÍ202O.

3.2

- O pagamento será efetuado pela Administração Municipal, em até 30 (trinta) dias a
contar do recebimento dos produtos do período, mediante a apresentaçáo da Nota
Fiscal e atesto do gestor dâ contratação.
3.3

O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA
encontra-se adimplente com a Fazenda Pública (União, FGTS, Débitos Trabalhistas,
Estado e Município).
3.4.

3.5

-

-

Não será aceita Nota Fiscal antecipada ao fomecimento, objeto dessa licitação,

como forma dê adiantamênto de pagamento de futura obrigâção.
3.6 - Havendo eno na nota Íiscal, a mêsma será dêvolvida à CONTRATADA.
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3.7 - Qualquer inegularidade que impeça a liquidação da despêsa s€É comunicada à
CONTRATADA, ficando o pagamento pêndente até que se prcvidenciem as m€didas
san6adoras.

3.7.í - Nessa hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularizaçáo da
situaçáo e/ou a reapresentação do documento Íiscal, não acanetando qualquer ônus
para a CONTRATANTE.

3.8. A CONTRATADA ficaÉ obrigada a acêitaÍ nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões que se Íiz€rem no objeto, de até 25o/" (vinte ê cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma prevista na Lei Federal n.
8.666/93.

4-ORIGEM DOS RECURSOS
4.1 - As d€spesas deconentes dssta licitação coneíão à conta de recursos constantes
de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corente, a sabêr:

UO: 2600í - SEGRETARIA ÍúUNICIPAL DE ADIúIN|STRA9ÃO
AT|V|DADE: 2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARTA DE ADMTNTSTRAÇÃO
ELEMENTO DE DESPESA:3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.36.00.00. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
FONTE:0í00.000
UO: 2800í . FUNDO mUNGIPAL DE EDUCAçÃO
AT|VTDADE:2006 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNtCtpAL DA EDUCAçÃO E
CULTURA

2076. INCENTIVO AS MANIFESTAÇÔES ARTÍSTICAS
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.36.00.00. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
FONTE: 0100.000, 0101.001

UO: 3OOOí . SECRETARIA ÍíIUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIi'ENTO
ATIVIDADE: 2029 - ADMTNTSTRAÇÃO DA SECRETARTA DE TNFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO
ELEMENTO DE DESPESA:3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.36.00.00 - ourRos sERvtcos DE TERcEtRos - pEssoA FtstcA
FONTE:0'100.000
UO: 32OOí . FUNDO MUNICTPAL DE SAÚDE
ATIVIDADE: 2011 - ADMINTSTRAÇÃO DA SECRETARTA DE SAÚDE
2014 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÂO BÁS|CA DE SAÚDE - pAB
ELEMENTO DE DESPESA:3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
FONTE: 0'102.002, 0114.014
UO: sIOOí . FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AT|VTDADE: 2017 - AÇÔES DE ASSTSTÊNCIA SOCTAL COMUNTTÁR|A
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.36.00.00 . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
FONTE: 0100.000
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UO: 33OOí . SECRETARIA ]úUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS
HIDRTcOS
ATIVIDADE:2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ME|O AMBTENTE
ELEMENTO DE DESPESA:3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.36.00.00. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS _ PESSOA FISICA
FONTE: 0100.000
5. DAS RESPONSABILIDADES
5.í . DA GONTRATADA:
5.1.1 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execuÉo do Contrato, êm
conformidade com as obrigaçôes assumidas, todas as condiÉes de habilitaÉo e
qualificaçio exigidas na licitação;

-

5.1.2 A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamênte à
Administração ou a tercêiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuçáo do
Contrato, não excluindo ou reduzindo êssâ Íesponsabilidade à fiscalização ou o
acompanhamento palo órgão interêssado;

5.1.3 - A CONTRATADA é obrigada a reparar, rêmover, rêconstruir ou substituir, suas
expensas, no total ou em part€s, €m quê sê verificarem, defeitos ou inconegões que
prejudique a execução do contrato.
5.1.4 - Facilitar a fiscalização em que a CONTRATANTE, julgar necessário;

5.1.5

-

Comunicar imêdiatamênte

à

CONTRATANTE, qualquer altêração que,

porventura vênha a sofrer em seu contrato social;

5.1.6 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pelo fomecimento do objêto
deste Contrâto.
5.2

-

DA GONTRATANTE:

5.2.1 - Pagar mnformê estabelecido na Cláusula Terceira, às obrigaçóes financeiras
deconentes do presentê Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscâlizar o Íiel cumprimento do contrato

-

a

Notificâr
CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeiçôes, Íalhas ou
irregularidades constatadas no fornecimento para que sejam adotadas as medidas
correüvas necessárias;

5.2.3

5.2.4 - A Administração rejeitará, no todo ou em partê, íomêcimento entregue em
desacordo com o Contrato;

-

DAS PENALIDADES
6.1. Para a aplicaçJo das penalidades previstas seÉo levadas em crntia a natureza e a
gravidade da falta, os prejuÍzos dela advindos para a AdministraÉo Pública ê a
reincidência na práica do ato conforme discriminado a seguir:
6

6.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com

o

intuito

de

r€gistraÍ

o

comportamento

inadequado do licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas êm falhas leves que não
acanêtem prejuízos graves ao município.

6.1.2. Constituem ilÍcitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais
números 8.666/93 e 10.520102, assim como em decreto regulamentador do pregão,
sujeitando-se os ínfratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em
processo administrativo.
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EI
aao
6.1.3.

{6

A

inexecução contratual, inclusive por afaso injustificado na execuçáo do

contnato, sujeitrrá o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obêdecidos os seguintes limites máximos:

|-

10o/o

(dez por oento) sobre o valor do contrato, êm caso de descumprimento

total da obrigaçáo, inclusive no de recusa do adjudicâtário em Íirmar o @ntrato;

ll

-

lll

-

0,3% (kês décimos por cento) ao dia, até o trigósimo dia de atraso,
sobre o valor da paÍte do fumecimento ou serviço não r€alizâdo;
0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da paÉe do Íornêcimento
ou serviço não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

6.1.3.1. A multa a que se refere êste item não impede quê a Administração rescinda
unilatêralmente o contrato ê aplique as demais san@es previstas na lei.

.3.2. As multas previstas neste item não têm caráter compênsatório
pagamento não eximirá a contratada da rêsponsabilidade por perdas
6.1

eo

€

seu
danos

decolrentes das infrações cometidas.

6.1.4. SeÉo punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e
licitar e impedimento de contratar com a Administragão os que incorrerem nos ilÍcitos
previstos nas disposições legais citada.
6.1.5. Serão punidos com a pena de declaraçáo de inidoneidade para liciiar ê contratar
com a Administração, enquanto perduÍarêm os motivos determinantes da puniçáo ou até
que seja promovida a reabilitaÉo perantê a autoridadê compêtente para aplicar a
punição, os que inconam êm outros ilícitos previstos em lêi.
DA RESCTSÃO
7.1 - A inexecuçáo, total ou parcial, do contrato ensêjará a sua rêscisão, com as
consêquências contratuais previstas nos artigos 77 a8O da Lei no 8.666/93, podendo ser
aplicada multa rescisória.
7

-

7.1.2 - A rescisão deste ContÍato poderá ser:

a) Determinado por ato unilateral e escrito do Município de Rio de Contas nos casos
enumerados nos incisos la Xll e XVll, do art. 78 da Lei no 8.666 de 1.993;
b) Amigável, por acordo entre as partês, reduzida a termo no procêsso da licitação,
desde que haja conveniência para o município; ou
c) Judicial, nos termos da legislação.

7.2 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precêdida d€ autorizaçáo escrita
e fundamentada da autoridade competente.
7.2.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos
do processo, asseguÍado o contraditorio e a ampla def€sa.
8

-

DO REA'USTAMENÍO E REVISÃO

8.1 - A revisão de preços só será admitida no caso de comprovaÉo do desequilíbrio
econômico - financêiro, a ser feita, preÍerencialmente, através de notas Íiscais ou out
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a elevação do custo do objeto, tudo em
conformidade com o Art. 650, da Lei Federal No 8.666 / 93 e suas alterações posteriores.
9 - DAS DTSPOSTçÔES GERATS
9.í - A CONTRATADA assume integral responsabilidad€ pelos danos quê causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus suoessorês e representantes no
fomecimento contratado, isentando estr última de toda e qualquer reclamação que
possa surgir em demnência do mesmo.
que demonstrem indiscutivelmente

-

Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal no 8.666/93 ê suas
alteraçóes, que regulamenta as licitações ê contrataçôes promovidas pela administraçáo

9.2

pública.

í0

Do FoRo
10.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, para conhecer e

-

decidir quanto aos litÍgios que possam deconer da execuçÉo deste Contrato.
'10.2 - E por estarem as paÍtss iustas e acordes, firmam este instrumento em 02 (Duas)

vias, para um só eÍeito l€gal, juntamênte com 02 (Duas) testêmunhas adiante
nomeadas, maiores, idôneas e capazes, sendo um via para a CONTRATADA, um parte
para a CONTRATANTE.
Rio de Contas, 06 de janeiro dê 202'1.

e

PREFEITU

IPAL DE RIO DE COI.ITAS
TANTE

.rk«fr

CPF no 126,957.39860

RG no 03.í80.246.08 SSPTBA

CONTRATADA

Testemunhas:

1. ,n?}í

CPF

Ff+.A

n'*

FJ 'r - Í-o.

CPF:

ç%
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EXTRATO DE CONTRATO

NO O2OI2O21

PREGÃO PRESENCIAL NO, O4r',I2O2O.
pRocEsso ADMINISTRATIVO No. 91 í/2020.
OBJETO: Fornecimento de refeição, acompanhada de suco natural ou água
mineral ou refrigerante, para atender a demanda da Administração Municipal
na sede e nos distritos deste município.

Contratante: Prefeitura Municipal de Rio de Contas - BA.
CONTRATADA: ETEVALDO ALVES DA SILVA
RG No: 03.180.246-08 SSP/BA
CPF No: 126.957.398-50
ENDEREÇO: Rua João Moreira, no 2213, n'. 82, Distrito de Marcolino Moura,
Rio de Contas - Ba
CEP: 46.170-000

Vator do Contrato: R$ 70.200,00 (Setenta mil, duzentos reais)

Data da Assinalura: 0610112021

Validade: 3111212021

ETEVALDO ALVES DA SILVA
Ruo

Joiio iloreiro,2213, Morcofrno Moura
Rio de ConÍos/Bo, CEp:46.Ui-000
CPF: t26,957.59e-50

ANEXOI
PROPOSTA DE PREçOS
PREGAO PRESENCIAL 044/2020
PROCESSO ADMINISTRAT]VO 911 I2O2O

OBJETO: Fomecimento de refeiçáo, acompanhada de suco natural ou água mineral
ou refrigerante, para aten der a demanda da Administração Municipal na sede e nos
distritos deste munic hio.

RaáoSaial

Dados a constar na
ETEVALDO
DASILVA
126.95/.39&50
RUAJO oMo REIRA,2213,
MARCOLINOMOURA

CNPJ/CPF
EndereÇo

Telefone/fax
E-mail

T7U7*7024

CoÍrente
Cidade
Nome do
resentante
E ndereço residencial
representante Legal

RIODECONTAS
ETEVALD o ALVES DA S I LVA
JO
MARCOLINO MOURA
3.180.246
í26.957.39&50

RUA

ldentidade do
CPFdo
Telefones (Fixo ê celular) do representanb l-egal

T7

oMO lRA,

2213,

3/.7t71fi

Tendo examinado minuciosamente as normas especfficas do pregão presenciar
n.o
044.12020' e após termos tomado conhecimento de todas
as condições estaberecidâs,
formulamos a seguinte proposta:

LOTE 04

it

fiEil'I

mTr,r I;iõTil

o

12OG POR PESSOA; AFROZ E FEUÃO. MÍNIMO
01 NPO DE CARNE DE

r
g

VEFDU

co

TOfAL

2

FRANGO OU SUINA}
PESSO& o.Í TIPO DE
MINIMo DE 15oG PoR

LEGI'MES E SÁI ADAS

EL
Etr EL
U

R§ 3,75

U

3
1

4.500,00

7

a

A execução dos serviços, objeto desta licitação será na sede e nos distritos
deste MunicÍpio, de acordo com as solicihções da contratante, dentro do prazo
contratual.

a

Nos preços cotados estão includas todas as despesas que, direta

ou

indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa
com impostos, hansporte, descanegamento, seguros, taxas, ou quaisquer

outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquêr
acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os dêscontos
eventualm ente concedidos.

Declaramos conhecer a legislação de regência desta licitação e que o objeto
será entregue de acordo com as condições estabelecidas nês{e Edital, o que
conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.
a

Declaramos, também, que nenhum direito à indenÍzação ou a reembolso de
quaisquer despesas nos será devido, caso a nossÍl proposta não seja aceita,
seja qual foro motivo.

a

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data estabelecida
para a sua apresentação.

Rio de Conta/Ba, 15 de dezembro de 2O2O

a

Etevaldo
da Silva
CPF: '126.957.398-50

e0Fi FEãÊ

!Ç'

,-1sijj

ilHiGll{A

