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CONTRATO DE FORNECIMENTO NO 03í'2O22FOR.FME
PREGÃO ELETRÔNICO NO OO2J2O22

o FUNDO MUNtCtpAL DE EDUCAçÃO DE SOUTO SOARES, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ - Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas, sob o no 30.607.38í/000í -32, localizado à Avenida José Sampaio, no 08, ío
Andar, Centro, Souto Soares-Ba, neste ato representado pelo Secretário (a) Municipal de EducaÉo, o senhor
ZAIRA BARBOSA DE SOUZA ANDRADE, portadora do RG n' 07.584.888-07/SSP-BA, e CPF n'00í.319.995-
16, residente e domiciliada na Rua Glória Sampaio, No M, Centro, nesta cidâdê Centro, nesta Cidade, doravante
denominado CONTRATANTE , e a empresa, LEANDRO RODRIGUES OE OLlvElRA, CNPJ: 31.458.12210001-

50, com sede na Rua Rodrigues Costa, 3, Loteamento Flávia, Souto Soares-BA, CEP: 46.990-000, neste ato
repÍesentado pelo Sr. Leandro Rodrigues de Oliveira, inscrito no CadastÍo de Pessoes FÍsicas CPF:

006.449.725-99 ê RG: 55.284.281-3 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Rodrigues Coste 20 - B, Centro,

Souto Soares-BA, CEP: 46.990-000, denominada simplesmente CONTRATADA, firmam neste ato, o presente

contrato, na forma e condiçÕes que se seguem:

CLÁUSULA PRIi'IEIRA - OBJETO.

1.1. Seleção da proposta mais vant4osa, para AQUISIÇÂO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA

NACTONAL DE ALIMENTAÇÁO ESCOLAR (PNAE), conforme relaçáo, quantitativos e especiÍlcações constantes
no Termo de Referência.

'1.2. Constitui objeto deste contrato a aquisiçâo conÍorme discrição abaixo discriminado(s):
LOTE 0'1, €tegoda ARROZ, conforme proposta vencedora.

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUçÃO.

2.i. Este contrato obedecerá, integralmente, as disposiçôes da Lei Federal no 8.666/1993 e suas alterações, Lei

Federal no 1 0.52012002.

cúUSULA TERCEIRA - PRAZO/FORNECIi,ENTO/RECEBIiIENTO DO OBJETO.

3.1 O prazo de entrega dos produtos será em até no máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento

ordem de fornecimento emitida pelo setor responsável.

a) A empresa Íornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data em que a entrega dos produtos foi feita, além da

identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos

b) A entrega será feita no local indicado pela secretarie de educâçáo, a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo

de Recebimento Provisório, para ebito de posterior verificaÉo da conÍormidede do mesmo com as exigências

do edital.

c) Além da entrega no locâl designado, conforme alÍnea b), deverá a licitante vencedora também descarregar e

armazenar os materiais em local indicado por servidoí da secretaria de êducaçáo, compÍometendo-se, ainda,

integralmente, com eventuais danos causados a estes.

d) Toda e qualquer entrega de produtos fore do estabelecido neste edital será imediatamente notificâda à licitante

vencedora que ficará obrigada a substituÍ-los, o que Íará prontamente, ficando entendido que correráo por sua

conta e risco tais substituiçÕes, sendo aplicadas também, as Sançôes previstas neste edital.

e) Na entrega dos produtos será observado que os rótulos (quando houver) devem ser identiÍicados com: Nome
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do produto, marca do fabricante e origem, de fabricação e validade
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f) Em nenhuma hipótese seráo recebidos gêneros alimenticios que não atendam o padrâo de qualidade exigido

e a descriçáo correta do produto mencionada no Termo de Referência.

g) Não será considerado entrega realizada para itens que tenham sido devolvidos por náo atender as

especificações e marcas deÍinidas no Termo de Compromisso de Fornecimento, ou quantidades a menor ou a
maior do que a solicitada.

h) No momento da entrega dos produtos conforme cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educaçáo

a Empresa vencedora devêrá fomecer a Nota Fiscal dos itens entregues na totalidade do pedido, que após a

conferência, por no mÍnimo 01 (um) servidor, encaminhará as Notas Fiscais para o setor responsável pelos

pagamentos.

i) Para entrega da Merenda Escolar, de acordo com o cronograma e solicitaçáo da Secretária Municipal de

Educaçâo, o horário compreende das th às l2h e das 'l4h às 16h, diretamente no locel informado com o fiscal

de contrato.

j) Caso o objeto nâo estqa de acordo com as especilicaçÕes exigidas, a Secretaria Solicitante nâo o aceitará e
lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de

responsabilidade.

k) Na hipótese da não aceitaçáo do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de dois dias

contados da notiÍicaÇâo da náo aceitagão, para reposição no prazo máximo de 2 (dois) dias.

l) A Secretaria terá o prazo máximo de 03 (três) dias para processar a conÍerência do que foi entregue, lavrando

o termo de recebimento definitivo ou notiÍicando a contratadâ para substituiçáo do ob.ieto entregue em desacordo
com as especificações.

m) O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada pela perfeitâ execuÉo do

contrato, Íicando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se a qualquer tempo

se veriÍicarem vÍcios, defeitos ou incorreçôes.

CLÁUSULA OUARTA - VIGÊNCIA

4.1. Este contrato terá validade de 12 (doze\ meses, contados da data da sua assinatura, com eficácia após a
publicaçáo do seu extrato no Diário Oficial do MunicÍpio, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes

e nos termos da Lei 8.666/93.

CúUSULA QUINTA - PREçO, REUSÃO E REAJUSTAMENTO

5.1- O valor global para o fornecimento ora contratado importa em R3 50.790,00 (cinquenta mil, setecentos e

noventa reais) resultante das quantidades constantes da Planilha Orçamentária e da proposta de Preço

vencedora, objeto do Edital de Pregâo N' 00212022.

5.2. Os preços sáo Íixos e irrea.lustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentaÉo das

propostas.

5.3. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitaÉo da contratada, os preços contratados

poderáo sofrêr e reajuste após um ano, aplicando-se o (INPC) lndice Nacional de Preços ao Consumidor do

IBGE,

5.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intenegno minimo de um ano será contado a partir dos efeitos

financeiros do último reajuste.

5.S. Os preços poderáo ser alterados nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei 8.666/93 de forma a manter e

assegurar o equilÍbrio económico-Íinanceiro do contrato a ser celebrado.

CúUSULA SEXTA - DO PAGAÍIIENTO E ORIGEM DOS RECURSOS

§ffi
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6.1 - Os pagamentos devidos à contratada serâo efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta

corrente, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada.

6.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularizaçáo por

parte da contratada.

6.3 - As notas fiscais/Íiaturas que apresentarem incorreçÕes serão devolvidas à Contratada e seu vencimento
ocorrerá apÓs a data de sua apresentaÉo válida.
6.4- A Empresa licitante vencedora do presente certame ficâ obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, para

pagamento do objeto desta licitaÉo, sendo enviada juntamente com todas as provas de regularidade para com

as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, bem como para com o FGTS e JustiÇa do Trabalho.

6.5- Constatando-se a situaÉo de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificaçáo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defêsa.

O prazo poderá ser pÍorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

6.6- Persistindo e irregularidade, a contratante dêveÍá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos

autos do processo administrativo correspondente, asseguradâ à contrateda a ampla deÍesa.

6.7- As despesas decorrentes da execução doe serviços contratados, correrão à conta de recuraos
constantes dê dotações consignedas no Orçamento Municipal para o exercÍcio corÍênte, a sabeÍ.

ORGÁO:1- FUNDO MUN'CIPAL DE EDUCAçÃO
UNIDADE: 02.04.01 - Secretaia Municipal de Educação
AçÁO: Manutençáo das Ações do Progrema Nacional de Alimanteçáo Escolar
AçÃO: 2062 - Marruú. das Áç6es do Fundo Municipal de Educaçâo
ELEMENÍO DESPESÁ; 3.3.9.0.30.00.0000 - Material de consumo
FONTE: 15 - Transferenclas do FNDE
FONTE: 01 - Educaçáo 25%

CLÁUSULA SETIMA - DIREITOS E OBRIGAÇÔES DAS PARTES CONTRATANTES

7.1 .DA GONTRATADA:

7.1 . l- A CONTRATADA deverá fornecer o obieto desta licitaÇão de acordo a necessidade da CONTRATANTE.

7.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigaçÕes e compromissos
contreÍdos com terceiros, para a execuÉo destê Contrato, bem como, pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscâis, securitários, comerciais e outros fins, a eles nâo se vinculando a CONTRATANTE a
qualquer tÍtulo, nem mesmo ao de solidariedede.

7.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuÍzos causados à CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, impericia ou imprudência, na execuçâo do objeto deste
ContÍato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, náo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade,

a fiscalizaÉo ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos.

7.1.4 - - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execuÉo do fomecimento objêto deste

Contrato.

7.1.5 - A CONTRATADA obriga-sê a manterestoques suÍicientes paÍa atenderas necessidades do objeto contido

no Edital, que é perte integrante deste Contrato.

7. 1 .6 - Reconhecer os direitos da administraçáo, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei
8.666/93i

7.1.7 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações por eles assumidas todas es condiçôes de habilitaÇáo e qualificaÇáo exigida na LiciteÉo.
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7.1 .8 - A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condiçÕes contratuais, acréscimos ou supressões
quê se fizerem no obieto, de alé 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma
prevista na Lei Federal n. 8,666/93.

7.2 - DA CONTRATANTE:

7.2.1 - PagaÍ conÍorme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigaçôes financeiras deconentes do presente
Contrato, na integralidade dos seus termos;

7.2.2 - A fiscalizaÉo do fornecimento será por pessoal designado pela CONTRATANTE.

7.2.3 - Poderá a fiscalizaÉo ordenar a suspensâo total ou parcial dos sêrviços, caso náo sejam atendidas, dentro
de 36 (tinta e

seis) horas, as reclamações que fizer, sem prejuÍzo de outras sanções que possam se apli€r a CONTRATADA.

GúUSULA oITAvA - PENALIDADE

8.í. Com fundamento no artigo 70 da Lei no 10.520/2002 ficará impedida de licitare contratar com a administraÉo
e será descredenciada no cadastro de fornecedores da CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
garantida a ampla defesa, sem prejuÍzo das multas previstas neste edital/Contrato e demais cominaçÕes legais
a(s) contratada(s) que:

a) Não celebrar o contrato;

b) Deixar de entregar documentaÉo exigida para o certame;

c) Apresentar documentaçáo Íalsa;

d) Ensejar o retardamento dâ execuÉo do objeto;

e) Não mantiver a proposta;

0 Falhar ou fraudar na execuçáo do contrato;

g) Comportar-se de modo inidôneo;

h) Cometer fraude fiscal.

8.2, Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a decleraÉo falsa quanto às condiçóes de
participaçáo, quanto ao enquadramento como ME EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento
da licitaÉo, mesmo após o encerramento da fase de lances.

8.3. Sem prejuÍzo das sançôes previstas no item anterior, com fundamento nos artigos 8ô e 87 da Lei no 8.666/93,
a licitante vencedora ficará sujeita, no caso de atraso injustiÍicado, assim ernsiderado pela Administraçâo,
inexecuçâo parcial ou inexecuçâo total da obrigaçáo, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminel,
assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

| - Advertência sempre que forem constatadas infraçôes leves.

ll - Multa, na forma prevista no instrumênto convocâtório ou no contrato;

lll - suspensáo temporária de participação em licitaÉo e impedimento de contretar com a Administração, poÍ
prazo náo superior a 2 (dois) anos;

lV - Declaraçáo de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraÉo Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puniÉo ou até que seja promovida â reebilitação perentê a próprie autoridade que
aplicou a pênalidade, que será concedida sêmpre que o contratado ressarcir a AdministraÉo pelos prejuÍzos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada.

ffiâ
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8.4. As sanÇÕes previstas nos incisos l, lll e lV destê artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso ll,

facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias Úteis.

8.5. lnexecuÇáo contratual, inclusive por atraso injustificado na execuÉo do contrato, sujeitará o contratado à
multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidede da infraÉo, obedecidos os seguintes limites

máximos:

| - 10% (dez por cento) sobrê o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato,

dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocaÉo;

ll - 0.3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do Íornecimento
náo realizado:

lll - 0,7Yo (sete dêcimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento náo realizado, por cada dia

subsequente ao trigésimo.

8.6. A Administraçáo se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de qualquer
multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condiçôes estipuladas no contrato ou ainda, quando
Íor o caso, cobrade judicialmente.

8.7. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento nâo eximirá o Contratado
da responsabilidade por peÍdas e danos decorrentes das infraÇões cometidas.

8.8. Em qualquer hipótese de aplicaÉo de sançóês, serão assegurados à licitante vencedora o contraditório e a

ampla defesa.

cúusuLA NoNA - DA rNExEcuçÃo E DA REsclsÃo

9.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de interpelaÉo judicial

ou eírajudicial, sempre que ocoÍÍer por parte da CoNTRATADA:

9.1.1 - O nâo cumprimento, ou cumprimento inegular, de cláusulas contratuais, especificaÇÕes ou prazos;

9.1.2 - A lentidáo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da entrega

dos produtos adquiridos, nos prazos e condiçÕes eslipulados;

9.1 .3 - O atraso iniustiÍicado no início da entrega;

9.1.4 - A paralisaçâo dâ entrega dos produtos, sem .lusta causa e prévia comunicaçáo à CONTRATANTE;

9.1.5 - A subcontrataçâo total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA com outrem,

a cessáo ou transferência, total ou parcial, bem como â fusão, císáo ou incorporaÇáo sem a prévia aulorizaúo
por escrito da CONTRATANTE;

9. t .6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinaçÕes regulares da FiscalizaÉo da CONTRATANTE,

bem como dos seus superiores;

9.1 .7 - O cometimento reiterado de faltas na execuÉo dos serviços, enotadas na forma do parágrafo primeiro do

artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21106193i

9.1.8 - A decretaÉo de fâlência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;

9.1.8.1 - No caso de concordeta é Íacultado à CONTRATANTE menter o contrato, com a CONTRATADA,

assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo julzo, de forma a permitir a

conclusáo da entrega dos produtos sem prejuÍzo à AdministraÉo;

9.1.9 - A dissoluÉo de CONTRATADA;

§%
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9.1 . 10 - A alteraÉo social ou a modificaçáo da Íinelidede ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a
execuçáo do contrato;

9.1.1 1 - Ocorrendo a rescisâo nos termos do item acima citado, acanetará para a CONTRATADA, as
consequências contidas no artigo 80 da Lei No 8666/93 de 21106193, sem prejuÍzo de outras sançôes previstas
na citada Lei.

9.2 - A rescisão contratual poderá também oconer das seguintes formas:

9.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados nos itens de
9. 1.1 a 9.1.10, ou outros contidos na Lei No. 8666/93 de 21106/93;

9.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;

9.2.2.1 - A rescisáo amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e Íundamentada da
autoridade competente da CONTRATANTE;

9.2.2.2 - Quando a rescisáo ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os prejulzos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:

a) DevoluÇâo da garantia 'se houver;

b) Pagamentos devidos pela execuçáo do contrato até a data da rescisão;

9.2.3 - Judicial, nos termos da legislaÉo em vigor.

cúusuLA DECTMA - coNDrçôEs GERATS

10.1 - Serào de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, planos êstatÍsticos e quaisquer outros
documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao obieto executado por elai

'Í0.2 -A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execuçáo deste Contrato, quando
necessário por conveniência dos serviços ou da Administraçáo, respeitados os limites legais e os direitos
assegurados à CONTRATADAi

10.3 - lntegram o presente Contrato, independentemente de transcriçáo, o Edital e seus Anexos e a Proposta de
Preços da CONTRATADA;

10.4 - Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub€mpreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar este Contrato;

10.5 - Este contrato é rêgido pela Lei no. 8.666/93, a fim de dirimir ãlguma dúvida em casos omissos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCAL|ZAÇÃO DO CONTRATO:

1 1 .1 Este contrato será fiscalizado pelo servidor Rodrigo Vieira Andrade, inscrito no CPF de n." 035.303.545-97,
portador da Matricula de n.o 571, para exercer as atribuiçÕes de Gestor de Contratos Administrativos do Poder

Executivo Municipal, conforme Decreto Municipal de n.o 172, de 26 de agosto de 2021, publicado em 26 de
agosto de 2021 no Diário Oficial do Município

1 1.2. A presença da fiscalizaÉo não atenua, nem elide as responsabilidades da CONTRATADA.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAçÃO

12.'1. O presente Contrato será publicado sob Íorma de extrato em Diário Oficial do Municlpio, no prazo de 10
(dez) dias a partir da dete de sua assinatura.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA- FORO
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13.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Souto Soares, do Estado da Bahia,

com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por esterem justas e contratadas,

assinam o prêsente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e único eÍeito, na presença das testemunhas abaixo

Souto Soares Ba, 29 de MaÍço de 2022

zÀt BARBO DE SOUZÂ ANDRADE N GUES DE OLIVEIRA
SecretáÍia Munic I de Educação CNPJ: 3í.458.1 221000í-50

CONTRATADAc TRATANTE

Testemunhas

1 2

RGN" & flt.% 7-ol- RG N" g 37'7-c
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EXTRATO DE CONTRATO
FUNOO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO DE SOUTO SOARES

CNPJ/MF: 30.607.38í/000í -32

contÍato N' 031/2022FOR-FME - LicitaÉo Pregão Ele!Úônico no 00212022
ContÍatante: Fundo Municipal de EducaÉo de Souto Soares- Bahia.
obieto: AoulslÇÃo oE GÊNERos ÀLtlaeltrlctos DESTINADOS À MANUTENçÃO DA
MERENDA ESCóLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTAÇÁO ESCOLAR (PNAE), conforme relação, quantitativos e especiÍica9óes mnstantes
no Termo de Referência.
Proponente/Homologado: LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CNPJ:31.458.í220001-50,
com sede na Rua Rodrigues Costa, 3, Loteamento Flávia, Souto Soares-BA, CEP: 4ô.990{00.
Valor Homologado: R$ 50.790,00 (cinquenta mil, setecentos e noventa reais).
Embasamento Legal: Lei n.o 8.666/93 e 'Í 0.520/02 suas posteriores alterações.
Unidade OÍçamêntáÍla: 02.0/1.0í - Sêcretaria f,lunlcipal dê Educaçáo
AÉo: Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar
Ação: 2062 - Mânut. das Açôes do Fundo Municipal de Educaçáo
Elemento Despesa: 3.3.9.0.30.00.0000 - Material dê consumo
Fonte: 15 - TransÍeÍencias do FNDE
Fonte: 01 - Educâçáo 25%
Prazo de Vlgência: 29l1gl2o22 a 2910312023.

Estê documento íoi essinsdo dhitalmênle por SERASA ÉP€rian
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