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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO
:s;ÁDo Di E.r\H i,r\ - ci.tPi ;3 932 590.10001-47

PRÂC,\ Dr:. 3ANDEIRÀ No 23o CEN l-RO - CEP 46.460-000
FOi\=: i77) 3'362-2 113 FÀX ,.77) 3662-2114

'i-l:..,. 26
CONTRATO ADMINISTRATIVO N' 023/201 9-DI/PMA

DISPENSA N" 023/201 g.DI/PMA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DI NO 07212019-DIIPMA

TERIVO DE CONTRATO CELEBRADO
ENTRE O IVUNICIPIO DE PALMAS DE
ÍVONTE ALTO E O SR, ENANDO
PEREIRA DOS SANTOS

Pelo presente instrumento, as partes. de um lado a Prefeitura Municipal de Palmas de
Monte Alto. pessoa j;rdlca de direrto público interno, inscrita no CNPJ sob no

13.982.590/0001-47. com sede à Praça da Bandeira n'.230, Centro, Í\/unicípio de Palmas
de Monte Aito - BA. neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. I\/ANOEL RUBENS
VICENTE DA CRUZ. de ora em diante denominada CONTRATANTE, e o SR. ENANDO
PEREIRA DOS SANTOS. inscrito no CPF sob n.o 438 251 925-04. residente no SITIO DO
IVEIO. IVUNICÍPIO DE PALIV]AS DE À/ONTE ALTO, BAHIA, CEP 46 460.000, dC OrA CM
diante denominada CONTRATADA por forÇa do PROCESSO DE DISPENSA - PAD No.

07212A19. e pela Lel 8 666/93, têm entre si como justos e acordados celebração do presente
contraro, rrediante cláusulas e condrções seguintes:

1

2

DO OBJETO DO CONTRATO
Aqursrção de gêneros alimentícios (banana. cenouTa. abobora, laranja, coco
seco. mand oca. ovos farinha de mandioca) adquiridos da Agricultura Familiar,
coníorme Anexo I

DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
Para todos os efertos legars e nrelhor caracterizaÇão do Íornecrmento. bem assim
para definir procedinrentos e normas decorÍentes das obrigações ora contraídas,
integranr este contrato. como se nele estivessem transcritos, com todos os seus
anexos os seguintes d ocu nrentos.
PROCESSO DE DISPENSA - PAD N" Ar-212019
Proposta da Contratada. e
Resultado das Propostas.
Os documentos referidos em item 2 são considerados suficientes para, em
conrplemenlo a este conlrato, deíinir a sua extensáo e, desta forma, reger a
execu ção do objeto contratado.

DA VIGENCIA
O presente contrâto terá vrgência de 90 (noventa) dias contados a partir da
ass natura oeste rnstrumento contratual. podendo ser aditivado conforme
possrb lrdades 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 final oa contratada. totalizando RS 3.530,50 (três mil quinhentos e trinta
reais e cinquenta centavos). conforme proposta apresenta e Anexo l. deste
Ed ita I

O preco r.tro referido é final. não se admitindo qualquer acréscimo, estando
inciuidas iio resnro todas as despesas e custos. diretos e indiretos, como
rarnbéJr.r os iucíos da contratada. conforme previsto no edital.
Ê\s oespesas decorrentes deste processo correrão por conta do orçamento
vrgente para o exercicro Írnanceiro de 20'19. a saber:

04.04,OOO. SECRETAR,iA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
-]2 361,003 2.100 _ PROGRAI\,4A DE ALII\4ENTACÃO ESCOLAR

1.1

31

41

1.2

22
23
24
2.5

4
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,ryt.f 2l
3 3.90.30 00 000a - I/ATERtAL DE CONSUT\40
FONTE: 00 e 015.

DO PRAZO DE EXECUÇAO E FORMA DE EXECUÇAO
O objeto desre contrato deverá ser entregue de forma integral e imediata a partir
da requisicão do setor competente.
O náo fornecrmento dos produtos descritos no Anexo I imediatamente, a partir
da assrnaturâ oo contrato. ensejará nas penalidades previstas no art. 87 da Lei
8.666/93 e an. 70 da Lei 1052412002
A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Gestor
do Contrato. o Senhor ROBERTO RAÀ/OS RODRIGUES, ou por ór9áo superior
do Poder Executivo.

DAS CONDIÇOES E OA FORMA DE PAGAMENTO
Os paganrenros oevro'os ao contratado serão eÍetuados pelo Setor da Tesouraria
oesta Prefeitura em até trinta dias. mediante apresentaçáo de notas
Ílscars/faturas devidamente acompanhadas das Certidóes lunto a Fazenda
Nacronal, Fazenda Estadual da sede da licitante, Fazenda À,4unicipal da sede da
lrcitante. FGTS e da Justrça do Trabalho.
Os valores das Notas Fiscais deverâo estar em conformidade com os preÇos
oeste contraro. as notas fiscais/íaturas que apresentarem incorreÇões ou em
seus valores náo estrverem coníorme o contrato. serão devolvidas à
CONTRA'I'ÁD.1 e seu vencrnrento ocorrerá em igual período acima.
O pagamenro será feito n'rediante transíerência bancária pelo Setor de
Tesourarra da Frefeitura l\4unicipal de Palnras de Monte Alto. Bahia.
a CONTRHTADA frca vedaclo negociar ou efetuar a cobranÇa ou o desconto da
fatura en]itida através da rede bancária ou com terceiros. permitindo-se, tão
sorrente. cobranças em caneira srmples. ou seja, diretamente para
C O NTRAI'Al'rTE

52

51

61

OJ

62

6

64

7 DA TRANSFEREi\ClA DO CONTRATO
t.1, À CONTRÁTÁDÀ náo pocerá enr nenhunra hipótese transferir o presente

contrato a rerceiros sob pena de resc sáo.
DAS RE S PON SAB ILIDAD E S

8.1 r' CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execuçáo do
obleto deste contrato e con seq u ententente, responde, civil e criminalmente, por
todos os danos e preluízos que. na execuÇão dele, venha direta ou
Írcjiretan]enle a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros.

3 2 Â CONTRA,-.ADA é responsável também pe a qualidade dos prod utos/serviços
fornecioos irão se adnrrl írdc. em nenhuma hrpótese. a alegação de que
terceLros quaisquer'. anres da entrega. tenham adulterado ou Íornecido os
íresn'ros fora cos padrôes exigidos.

DAS PENALIDADES
91 O não íornecin-rento dos materiais ou servicos objeto deste Instrumento

oeterrrrnado rela CONTRATANTE importará na ap icação à CONTRATADA, de
nrrrita d ár,:l na ordenr ale C 5 % (meio por cento) sobre o va or do contrato e
enselará arr-lca as pena rdaoes previstas no art B7 da Lei 8.666/93.

9 2 ,. CONTRÀTÂDA. rgualnrente. será aplicada a multa descrita no rtem 9.1. no
caso de niasirra oescunrprrr qualqueÍ outra obrigaÇáo a ela imposta no presente
ajtrste

9.3 As eventuais nrullas aplicacias por força do drsposto no subitem precedente, não
têrá caráter cornpensatórro. rnas simplesnrente moratório e. portando, não
Êxrnrenl a CONTRATADA da reparaçáo de possíveis danos, perdas ou prejuízos
que os se!is atos venharlr a acarretar. nem rrnpedem a declaração de rescisão
co pa cto erlr 3pi-eÇo

9.4 À inexecu:ãc total ou parcial do contrato rmportará à CONTRATADA a
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suspensão do direito de licitar e contrataÍ com qualquer ente da administraÇáo
direta ou indireta conforme previsto no editai, contados da aplicação de tal
medida punil;va. bem conro a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do
cor.rtrato.

I5 Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades
elencad as í'ros sübitens precedentes.

I6 Os valores pertrnentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a
que a CONTRATADA trver direito ou cobrados lud icialrrente.

9.7 Ílequisitaoa a prestaÇão dos serviços da enrpresa vencedoÍa, náo entregando
esta no prazc previsto. a critério da admlnistração poderá ser requisitado o
nresnro sei-viço oa empresa vencedoTa em segundo lugar. sem prejuízos das
sanÇõê:q previstas nos subitens acima.

1O DA RESCISAO
10.i À rnexecuçãc total ou parcial deste contrato. além de ocasionar a aplicação das

penalioades anie[iormente enunciadas. ensejará tan]bém a sua rescisáo, desde
qLre ocorram quaisquer dos nrotivos enun'rerados no ad.78 da lei federal no

8.066/93 e sr:as a lteraÇões.
10.2 rr rescrsão cc contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art.

79 da e ieceral n" 8 666/93 e suas alterações.
10: Se a r'esci:ã, JJ avenÇa se cier por qualquer das causas previstas nos incÍsos I

a X) -tc art 7B da lei federa no 8.66ô/93 e suas alterações, a CONTRATADA
suleilar--se-á air-lOa ao paganrento de nrulta equivalente a lao/o (dez por cento)
..r l alor c - cL r,tr ato.

11 DAS DISPOStÇÔrS CeRarS
1 1.1 /- CONTRATADA assurne integral responsabilld ad e pelos danos que causar à

CONTRATÂl.ll-E ou a tercÊ,rcs. por si ou seus sucessores e representantes no
fcrnecinrenrc contratacjo. isentando esta úiiima de toda e qualquer reclamaÇào
clue possa surgrr enr decori-àncra do mesmo.

11.? rr.plican--se a esle contratc as disposrçôes da lei federal no 8.666/93 e suas
alteracoes. qL,e reEularnenta as licitaçóes e contratações promovidas pela
aonrrnistrãcãJ ;lirDlica

12 DA TOLERANCIÀ
12.', Se qualquer clas panes contratantes, em benefício da outra. permitir. mesmo por

or.r)rssôes a nobservância no todo ou em parte, de qua/quer dos itens e
co,rdiÇ)es lest" contrato. tal fato não poderá liberar desonerar ou de qualquer
fcrnra aíerar ou prejudicer esses mesmos itens e condições. os quais
perrranec:rão inaiterados. como se nenhunra tolerância houvesse ocorrido.

13 DO FCRO
13 i Eiegerl as caítes Contratantes o Foro da Comarca de Palmas de l\,4onte Alto -

tsA. para drrÍnrir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato,
rênuncienco expressamente a qualquer outro. por mais privilegiado que seja E
por assim estarellr justas e Contratacias, as pades. por seus representantes
legais. ass,nanr o presente contrato eín três vias de igual teor e Íorma, perante
as testern"airas abaixo-assinadas. a tudo presentes

Painras de I.ionte A to 
=stado 

da Bania em 20 dÊ nraio de 20'19
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ENANDO PEREI A DOS SANTOS

Testci ltirlles

\t L),3--r_, )1r

) )
2

CPF/RG
-F

PF/RG

ANEXO I

DtscRri!1tNAÇAo Do rTEM/PRO0UTO UNO OT
VALOR

uNr (Rs)
VALOR

TOTAL (R$)

Cí 3ÀNANÀ KG 230 RS 3.00 RS 690.00

:2 C=NCJRÁ

-3 AtsOBORA

C.1 LÀRAí']JÀ

KG 241 RS 3.00 RS 603.00

KG 1S8 RS 3.00 RS 594.00

KG 114 RS 4 00 RS 456.00

.5 
'C'O 

SECO

,.'Á !t ocA

c7 cvos

C6

UND 135 RS 1.50 RS 202 50

KG 220 RS 2 00 RS 440.00

DZ 16 RS 5.00 RS 80 00

É,-rRlN HA DE 1,1^N trlCCA KG 155 R5 3.00 RS 465.00

VALOR TOTAL R$ 3.530,50

lt]qs Ir qurnhenlcs e tflnta reais e c ncuenta centavos)
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