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w PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS OE MONTE ALTO
ESTADO DÂ BÂHlA - CNPJ: 13 982.590/0001-47

PRAÇA DÂ BÂNDEtRA. N" 23O. CENTRO - CEP 46.460-000
FONE. (77) 3662-2í13 FA.;x. (77) 3662-2114

CONTRATO ADMINISTRATIVO N" O2íl2019-DI/PMA

DISPENSA N" 021/201 g-DI/PMA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DI NO 069/2019-DI/PMA

TERIV1O DE CONTRATO CELEBRADO
ENTRE O ÍMUNICIPIO DE PALMAS DE
MONTE ALTO E O SR, JOSE CARLOS
NEVES DA SILVA

Pelo presente instrumento. as partes, de um lado a Prêfeitura Municipal de Palmas de
Monte Alto, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob no

13.982.590/000'1 -47. com sede à Praça da Bandeira, no. 230, Centro, Município de Palmas
de Ít/onte Alto - BA, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. MANOEL RUBENS
VICENTE DA CRUZ, de ora em diante denominada CONTRATANTE, e o SR. JOSE
CARLOS NEVES DA SILVA. inscrito no CPF sob n." 690.335.445-05, residente no SITIO
SANTO ANTONIO, ÍVUNICiPIO DE PALIÚAS DE IVONTE ALTO, BAHIA, CEP 46.460-000,
de ora em diante denominada CONTRATADA, por forÇa do PROCESSO DE DISPENSA -
PAD No. 069/2019, e pela Lei 8.666/93, têm entre si como justos e acordados celebração do
presente contrato, mediante cláusulas e condtÇóes seguintes.

)t

1 OO OBJETO DO CONTRATO
Aquisição de gêneros alimentícios (farinha de mandioca, mandioca.) adquiridos
da Agricultura Familiar. conforme Anexo l.

DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
Para todos os eÍeitos legais e melhor caracteÍização do fornecimento, bem assim
para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas,
integram este contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus
anexos, os seguintes documentos.
PROCESSO DE DISPENSA _ PAD N', 069/2019;
Proposta da Contratada; e
Resultado das Propostas.
Os documentos reÍeridos em item 2 são considerados suficientes para, em
complemento a este contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a

execução do objeto contratado.
DA VIGENCIA

O presente contrato terá vigência de 90 (noventa) dias contados a partir da
assinatura deste instrumento contratual, podendo ser aditivado conforme
possibilidades previstas no art. 57 da 8.666/93.

DO PREÇO
O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato é o apresentado na
proposta ílnal da contratada, totalizando R$ 1.397,00 (um mil trezentos e

noventa e sete reais), conforme proposta apresenta e Anexo I, deste Edital.

O preÇo retro referido é final, não se admitindo quâlquer acréscimo, estando
incluídas no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como
também os lucros da contratada, conforme previsto no edital.
As despesas decorrentes deste processo correrão por conta do orçamento
vigente para o exercício financeiro de 2019, a saber.

04,04,OOO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
12.361 003 2.1 00 - PROGRAT/A DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR
3.3 90 30.00.0000 - I\iIATERIAL DE CONSUIVIO
FONTE. 00 e 015.
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PREFEIIURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO
ESTÁDO DA BAHIA - CNPJ 13 9A2 SgOTOOO'I-47

pRAÇ.,\ DÂ BANDEtRA. N" 23O. CENTRO - CEP 46,460-000
FONE (77) 3662-2113 FA.;(. (77) 3662-2114 , 

". -2.3

5 Do pRAzo oe execuçÃo E FoRMA DE ExEcuÇÃo
5.1 O objeto deste contrato deverá ser entregue de forma integral e imediata a partir

da requisiçáo do setor competente.
5.2 O não fornecimento dos produtos descritos no Anexo l, imediatamente, a partir

da assinatura do contrato, ensejará nas penalidades previstas no art. 87 da Lei
8.666/93 e art. 70 da Lei 1052012002.

5.3 A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Gestor
do Contrato, o Senhor ROBERTO RAMOS RODRIGUES, ou por órgão superior
do Poder Executivo.

DAS CONDIçOES E DA FORMA DE PAGAMENTO
6.1 Os pagamentos devidos ao contratado serão eÍetuados pelo Setor da Tesouraria

desta Prefeitura. em até trinta dias, mediante apresentação de notas
fiscais/faturas devidamente acompanhadas das Certidóes junto a Fazenda
Nacional. Fazenda Estadual da sede da licitante, F azenda Municipal da sede da
licitante, FGTS e da JustiÇa do Trabalho.

6.2 Os valores das Notas Fiscais. deverão estar em conformidade com os preços
deste contrato, as notas Íiscais/faturas, que apresentarem incorreções ou em
seus valores não estiverem conforme o contrato, seráo devolvidas à
CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá em igual período acima.

6.3 O pagamento será feito mediante transferência bancária pelo Setor de
Tesouraria da Prefeitura Municipal de Palmas de lt/onte AIto, Bahia.

6.4 A CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da
fatura emitida através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão
somente, cobranças em carteira simples, olJ seja. diretamente para
CONTRATANTE.

DA TRANSFERÊIICIA OO CONTRATO
7.1 A CONTRATADA não poderá em nenhuma hipótese transferir o presente

contrato a terceiros. sob pena de rescisáo.
DAS RESPONSABILIDADES

8.1 A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do
objeto deste contrato e conseq uentemente. responde, civil e criminalmente, por
todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou
indiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para tercetros.

8.2 A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos prod utos/serviços
fornecidos, não se admitindo, em nenhuma hlpótese, a alegação de que
terceiros quaisquer. antes da entrega, tenham adulterado ou fornecido os
mesmos fora dos padróes exigidos.

DAS PENALIDADES
9.1 O não fornecimento dos mateflais ou serviços objeto deste instrumento

determinado pela CONTRATANTE importará na aplicação à CONTRATADA, de
multa diária na ordem de 0,5 o/o (meio por cento) sobre o valor do contrato e
ensejará ainda as penalidades previstas no art.87 da Lei 8.666/93.

9.2 A CONTRATADA. rgualmente, será aplicada a multa descrita no item 9.1, no
caso da mesma descumprir qualquer outra obrigação a ela lmposta no presente
aluste.

9.3 As eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não
terá caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não
eximem a CONTRATADA da reparação de possÍveis danos, perdas ou prejuízos
que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaraçáo de resctsão
do pacto em apreço.

9.4 A inexecuÇão total ou parcial do contrato importará à CONTRATADA a

suspensáo do direito de licitar e contratar com qualquer ente da administraÇão
direta ou indireta, conforme previsto no edital, contados da aplicaçáo de tal
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medida punitiva, bem como a multa de lOok (dez por cento) sobre o valor do
contrato.

9.5 Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades
elencadas nos subitens precedentes.

9 6 Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a
que a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.

9.7 Requisitada a prestaÇão dos serviços da empresa vencedora, não entregando
esta no prazo previsto, a criterio da administração poderá ser requisitado o

mesmo serviço da empresa vencedora em segundo lugar, sem prejuízos das
sançóes previstas nos subitens acima.

10 DA RESCISÃO
10.1 A inexecuÇão total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicaÇão das

penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde
que ocorram quarsquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei federal no

8.666/93 e suas alteraÇões.
10.2 A rescisáo do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art.

79 da lei federal no 8.666/93 e suas alterações.
10.3 Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incisos I

a Xl, do art. 78 da lei federal no 8.666/93 e suas alteraçóes, a CONTRATADA
sujeitar-se-á. ainda ao pagamento de multa equivalente a 10ok (dez por cento)
do va lor do contrato.

11 DAS DtSPOS|çOeS OeRntS
11.1 A CONTRATADA assume integral responsa bilidade pelos danos que causar à

CONTRATANTE ou a terceiros, por sr ou seus sucessores e representantes no
fornecimento contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamaÇão
que possa surgir em decorrência do mesmo.

11.2 Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal no 8.666/93 e suas
alterações, que regulamenta as licitaçóes e contrataÇóes promovidas pela

admintstração pública
12 DA TOLERANCIA

12.1 Se qualquer das pades contratantes, em beneÍício da outra, permitir, mesmo por
omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e
condições deste contrato. tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer
Íorma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais
permanecerào inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

13 DO FORO
13.1 Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Palmas de Monte Alto -

BA, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato,
renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E

por assim estarem lustas e qontratadas, as partes. por seus representantês
iegais, assinam o presente píntrato em três vias de igual teor e forma. perante
as testemunhas a ba ixo-assinad as, a tudo presentes.

Palmas de l\,4 e Alto, Estado ahia, em 10 de maio de 201 9

Prefeitu ra Municipal de almas de onte A
IVANOEL RU BENS IC E NTE

Prefeito Nlu nlclpa L

Contrata nte

JOSE CARLOS NEVES DA SIL A
CPF: 690.335.445-04

Contratada

Testemu nhas

A CRUZ
to
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ANEXO I

DtscRrMrNAÇÃo Do rrEM/PRoDUTo

O1 FARINHA DE IVIANDIOCA

VALOR
TOrAL (RS)

5 RS 3,00 RS 453,00

UND QT
VALOR

uNr (Rs)

02 MANDIOCA KG 472 RS 2.00 RS 944,00

VALOR TOTAL RS 1.397,00

um mil trezentos e noventa e sete rears)
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