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CONTRATO N 385/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP n° 043/2021
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE
SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
IBICOARA E A EMPRESA JOELI FERREIRA
MACEDO
O MUNICIPIO DE IBICOARA, Estado da Bahia, neste ato representado pela Entidade de Direito
Público Interno, inscrita no CNPJ: sob o n°. 13.922.588/0001-82, com sede na Praça Américo Martins
Júnior, n° 46 — Centro — Ibicoara/Bahia, CEP: 46.760-000, representada neste ato pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Gilmadson Cruz de Melo, brasileiro, maior, inscrito no CPF sob o n° 149.013.655-72
e RG: 11.150.245-40 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Professor Ubaldino Rocha Aguiar, n°
48, Distrito de Cascavel — lbicoara/Bahia e pelo FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
inscrito no CNPJ: 15.589.788/0001-90, representado pelo Sr. Phablo Gomes Magalhães, maior,
brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o n.° 003.586.995-09, residente e domiciliado no Distrito de
Cascavel, Município de Ibicoara, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa JOELI
FERREIRA MACEDO, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ n° 06.116.047/0001-00,
com endereço comercial na Rua Sol Nascente, n° 55 - Centro - lbicoara/Bahia, representada neste
ato pelo Sr. Joeli Ferreira Macedo, maior, brasileiro; portador do CPF: 858.600.425-15, aqui
denominada CONTRATADA, com base na licitação ná modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP n°
043/2021, nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94,
resolvem celebrar o presente Contratá de Fornecimento, mediante as cláusulas e condições
seguintes:
I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a aquisição de gêneros alimentícios para composição de cestas
básicas destinadas às famílias em estado de vulnerabilidade social, conforme solicitação da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, conforme descrições do Anexo I do
Edital PREGÃO PRESENCIAL SRP n° 043/2021.
§ 10 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou
supressões na aquisição dos materiais objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n° 8.666/93 com suas ulteriores
alterações.
§ 2° - A presente contratação está sendo formalizada de forma direta, por Modalidade PREGÃO
PRESENCIAL SRP n°04312021, com base no, do art. 11, da Lei n°10.520/02.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço por item, em obediência ao
Edital do PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 043/2021 e seus Anexos, que a este integra,
independentemente de transcrição, e à Lei Federal N° 8.666 de 21/06/1993, e suas
alterações introduzidas pela Lei Federal N° 8.883/94.
Os produtos objeto deste Contrato serão fornecidos em embalageQi adequada.
ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratanté1kão eximirá à contratada
esponsabiliciade na execução do contrato.
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§ 1° - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato, só se concretizará após adotados pela
Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 com as alterações da Lei
8.883/94.
CLÁUSULA TERCEIRA- PRAZOS
3.1 - O prazo do Contrato será ate o dia 31 de dezembro de 2021, a contar da data de sua assinatura
e de acordo com as solicitações da Contratante.
CLÁUSULA QUARTA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
4.1 O Preço Total estimado para a entrega do objeto será de R$ 35.200.00 (trinta e cinco mil e
duzentos reais), resultante das quantidades constantes da proposta de Preços, objeto do Edital do
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 043/2021 e da Ata de negociação feita pelo pregoeiro.
4.2 - O pagamento efetivar-se-á, a cada quantidade solicitada e entregue, no prazo de até 30 (trinta)
dias, contados a partir da expedição da nota fiscal e do recebimento das mercadorias, de acordo com
as especificações;
§ 1° - 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.
§ 2° - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o referido
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 atualização do valor contratual.
§ 30 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos na
aquisição dos materiais objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n° 8.666/93 com suas ulteriores alterações.
4.3- Os Preços ofertados serão fixos.
4.4- Os preços constantes na ata de registro de preços poderão sofrer revisões objetivando manter
equilíbrio econômico financeiro pela variação do custo da produção - efetivamente comprovado
pelo fabricante do produto - até a data do faturamento de cada remessa, conforme determina o
art.65, letra "d" da Lei Federal n.°8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos das Dotações
Orçamentárias constantes do Orçamento do ano de 2021 abaixo indicadas:
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
2030 - Manutenção dos demais Programas do FNAS
2032- Manutenção da Secretaria de Assistência Social
2034 - Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social
ento de despesa:
30.00.00 - Material de consumo
uita
32.00.00 - Material, Bem ou Serviço par Distribuição
2

°ARA

PREFEITURA 1AUXÉCIPAL

▪
to'

ni.

Fonte - 029 — Transferências de Recursos do FNAS
Fonte — 024 — Transferências de Convênios - Outros
Fonte — 000 — Recursos Ordinários
Fonte — 028 — FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 - DA CONTRATADA:
6.1.1-A CONTRATADA deverá fornecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles não se vinculando a
CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 — A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do contrato.
6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades de,
abastecimento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.
6.1.6 — Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no
Artigo 77 da Lei 8.666/93;
6.1.7 — A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na
Licitação.
6.1.8 - comunicar à Prefeitura Municipal de lbicoara-Bahia os eventuais casos fortuitos e de força
maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos
para a respectiva aprovação, em até 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência,
sob pena de não serem considerados;
6.1.9 - Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 — A fiscalização do fornecimento será por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial os serviços, caso não sejam
er, sem prejuízo de outras
endidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações qu
nções que possam se aplicar a CONTRATADA.
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7. SANÇÕES:
7.1. A LICITANTE ficará impedida de licitar e de contratar com a administração municipal e será
descredenciada do Cadastro Único de Fornecedores desta Prefeitura pelo prazo de até 1 (um) ano,
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, quando:
7.1.1. Não celebrar o contrato;
7.1.2. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
Ensejar o retardamento da execução do objeto;
7.1.3.
Não mantiver a proposta;
7.1.4.
Falhar ou fraudar na execução do contrato;
7.1.5.
Comportar-se de modo inidõneo;
7.1.6.
Cometer fraude fiscal.
7.1.7.
7.2. Além desta penalidade a CONTRATANTE poderá aplicar multa de até 10% sobre o valor total
da sua proposta dada como lance, em caso de recusa do ADJUDICATÁRIO em assinar o contrato
dentro dos 05 (cinco) dias úteis contados da data de sua convocação.
7.3. O CONTRATADO sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento de suas obrigações, às seguintes
sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, se
for o caso, de acordo com a Lei n.° 8.666/93, em sua atual redação, a Lei orgânica , esta no que
couber, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório
constitucionais:
7.3.1. Advertência dar-se-á, a critério da contratante, no caso de infrações leves.
7.3.2.

Multas de até

Por atraso na entrega do(s) produto(s) fica o fornecedor sujeito a multa diária de 0,3%,
7.3.2.1.
sobre o total da compra. A multa será aplicada a partir do primeiro dia após o prazo estabelecido
para entrega do objeto.
Caso o produto, objeto da licitação, não tenha sido entregue em até 10 (dez) dias do
7.3.2.2.
prazo estipulado para entrega, poderá a Administração rescindi':o Contrato, sem prejuízo da
cobrança de multa e demais cominações previstas na Lei n°8.666/93.
7.3.3. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Ibicoara
será aplicada ao CONTRATADO:
Até 03 (três) meses, quando incidir duas vezes em atraso, por mais de 15(quinze) dias
7.3.3.1.
no caso de fornecimento, no mesmo contrato ou em contratos distintos, no período de um ano.
Até 01 (hum) ano nos casos em que a inadimplência acarretar prejuízos para a
7.3.3.2.
Administração.
A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de
ista no item 19.3.3.2.
a será aplicada ao contratado que incorrer pela segunda vez na falta
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7.4. Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem sido concedidos
pela autoridade contratante, a contratada ficará automaticamente impedida de participar de novas
licitações enquanto não ressarcir os danos causados à Administração Pública municipal ou cumprir a
obrigação antes assumida, sem prejuízo de outras penalidades.
7.5. As multas previstas neste Edital poderão, a critério da Prefeitura Municipal Ibicoara, ser
aplicadas isoladas ou conjuntamente com outras sanções, após prévio processo administrativo,
garantida a ampla defesa e o contraditório constitucionais, a depender do grau da infração cometido
pela CONTRATADA.
7.6. Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de
5(cinco) dias úteis ou serem deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas
judicialmente, a critério da Administração.
7.7. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, contado da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa,
CLÁUSULA OITAVA — Isenção de Penalidade
8.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA NONA- DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
9.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
9.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
9.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
entrega dos produtos adquiridos, nos prazos e condições estipulados;
9.1.3 - O atraso injustificado no início da entrega;
9.1.4 - A paralisação da entrega dos produtos, sem justa causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
9.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
9.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
o artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
decretação de falência, insolvência ou concordata da CONT TADA;
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9.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
9.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
9.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
9.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 80 da Lei N° 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
9.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
9.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados ou
outros contidos na Lei N°. 8666/93 de 21/06/93;
9.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
9.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
9.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
Devolução da garantia;
Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
Pagamento do custo de desmobilização;
9.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA DÉCIMA - CONDIÇÕES GERAIS
10.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios e quaisquer outros
documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto executado por ela;
10.3 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
10.3 - Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital e seus Anexos e a
Proposta de Preços da CONTRATADA;
10.4 — Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
5 — Este contrato é regido pela Lei n°. 8.666/93, a fim de dirimir alg a dúvida em casos omissos.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- COBRANÇA JUDICIAL
11.1 - 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.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO
12.1. As parles elegem o Foro da Comarca de Barra da Estiva - 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 03 (três) vias de igual teor
e forma na presença de duas testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.
IBICOARA— BA, 23 de agosto de 2021.
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EXTRATO DO CONTRATO N°385/2021
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO PRESENCIAL SRP N°043/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA
CNPJ: 13.922.588/0001-82
CONTRATADO: JOELI FERREIRA MACEDO
CNPJ:06.116.047/0001-00
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para composição de cestas básicas
destinadas às famílias em estado de vulnerabilidade social, conforme solicitação da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 35.200.00 (trinta e cinco mil e duzentos reais)
ASSINATURA: 23 de agosto de 2021
PRAZO: Até o dia 31 de dezembro de 2021
FUNDAMENTO LEGAL: Leis 8.666/93 e 8.883/94

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA — CNPJ: 13.922.588/000142
Praça Américo Martins Junior, n°46 - Centro — Ibicoara/Bahia
CEP: 46.760-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JFEYJMD62LELPUMDIMKXRW
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

