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Contratos

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 090/2020

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PEIXE QUE ENTRE SI
CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE LAFAIETE
COUTINHO, E DO OUTRO A EMPRESA OLIVEIRA SILVA
COMÉRCIO DE FRIOS LTDA.
Pelo presente contrato o MUNICÍPIO DE LAFAIETE COUTINHO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.
J/MF sob o n. 14.205.959/0001-78, com sede à Rua Assemiro Marques, nº 200, Centro, CEP: 45.215-000, Lafaiete Coutinho–
BA, representado, neste ato, por seu Prefeito, JOSÉ FREITAS DE SANTANA JUNIOR, adiante denominado CONTRATANTE,
e, do outro lado, a e a Empresa OLIVEIRA SILVA COMÉRCIO DE FRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ (MF) sob o nº 15.315.067/0001-92, estabelecida no Loteamento Jardim América, Lote 04 a 20 – Quadra 17 –
Entroncamento de Jaguaquara – Jaguaquara Bahia, representada pelo Senhor Francisco de Aragão Oliveira, portador da
Cédula de Identidade nº 6471491-84 SSP-BA e CPF (MF) nº 806.567.815-72, de acordo com a representação legal que lhe
outorgada por contrato social, adiante denominada CONTRATADA, com base no Edital do Pregão Presencial nº 04/2020 e todas
as disposições da Lei nº 10.520/02 e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de
serviços, instruído no Processo Administrativo nº 108/2019, mediante as cláusulas e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui objeto deste contrato o Fornecimento de peixes para distribuição as pessoas carentes do município de Lafaiete
Coutinho-BA, a serem entregues no dia e horário constantes na ordem de fornecimento, às famílias carentes deste Município
através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município de Lafaiete Coutinho-BA.
Parágrafo Primeiro: É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o
contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
Parágrafo Segundo: A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que
se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item registrado.
Parágrafo Terceiro: Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas
no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento convocatório e seus anexos e na proposta do licitante vencedor,
apresentada na referida licitação e demais peças necessárias ao bom desempenho e compreensão desse Pacto Administrativo;
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
A vigência do contrato será de 90 (noventa) dias, contados de sua assinatura.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa orçamentária decorrente da execução deste contrato correrá à conta das dotações vigentes, especificadas no
Contrato decorrente desta licitação, a saber:
Unidade Orçamentária: 18002 – Fundo Municipal de Assistência Social
Projeto/Atividade: 2.073 – Ações de Atendimento Básico as Famílias em Vulnerabilidade Social
Elemento de Despesa: 3.3.90.32.00 – Material de Distribuição Gratuita
Fonte de Recursos: 00 – Rec. Ordinários
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO
Pelo fornecimento dos peixes, objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor total de R$ 49.000,00
(quarenta e nove mil reais), conforme proposta financeira e Mapa de Lances, que são partes integrante e inseparável desse
contrato, como se aqui estivessem transcritos, com respectivos itens e valores unitários e totais constante na tabela abaixo:
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ITENS

Discriminação

Unidade Quantidade

PEIXE CURVINA INTEIRA COM MÉDIA DE TAMANHO 2,5 A
01
3,0 KG, REFRIGERADO E ACONDICIONADO EM CAIXA DE KG
PAPELÃO.
VALOR TOTAL DO LOTE
(quarenta e nove mil reais)

3.500

Valor
Unitário

Valor Total

R$ 14,00

R$ 49.000,00
R$ 49.000,00

Paragrafo único: Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os materiais necessários
ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços, bem assim,
deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.
CLAUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da fatura, através de ordem
bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
Parágrafo Primeiro: Os pagamentos que não ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93 serão
efetuados em até 15 (quinze) dias úteis, contados da apresentação da fatura.
Parágrafo Segundo: Caso a CONTRATADA opte por efetuar o faturamento por meio de CNPJ (matriz ou filial) distinto do
constante do contrato, deverá comprovar a regularidade fiscal e trabalhista tanto do estabelecimento contratado como do
estabelecimento que efetivamente executar o objeto, por ocasião dos pagamentos e quando das prorrogações contratuais.
Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA deve apresentar nota fiscal/fatura relativa à execução de serviço para fins de liquidação e
pagamento, acompanhada, das seguintes comprovações:

a)
b)
c)

Regularidade junto a Fazenda Federal, Municipal e Estadual;
Regularidade junto ao FGTS-CRF;
Regularidade Trabalhista.

Parágrafo Quarto: A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá deduzir, cautelar ou
definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações
devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato.
Parágrafo Quinto: No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para
tanto, serão devidos pela CONTRATANTE, encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados
diariamente em regime de juros simples.
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Conforme determinação do art. 67 da Lei Maior das Licitações Públicas de nº 8.666/93, que dá suporte a Lei dos Pregões de nº
10.520/02, o presente contrato será acompanhado e fiscalizado pelo servidor designado pela Secretaria Municipal de Assistência
Social, através da Portaria Municipal nº 02/2020, a Sra. Luciana Santana da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Assistência
Social.
Parágrafo Primeiro: O representante da Administração Municipal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução dessa avença, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
Parágrafo Segundo: As decisões e providências que ultrapassarem a sua competência deverão ser solicitadas a seus
superiores em tempo hábil para adoção de medidas cabíveis para a devida solução.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO, DA REVISÃO E DA ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS
Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de apresentação da proposta.
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CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
A CONTRATADA, além das determinações contidas no Anexo I do instrumento convocatório e daquelas decorrentes de lei,
obriga-se a:
a) fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas constantes no instrumento convocatório e no presente
contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de expediente da Administração;
b) zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação
fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e exigências que
lhe forem solicitadas;
c) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato;
d) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e terceiros, por sua
culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como
ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento contratado, exceto
quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão
ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;
e) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários à
execução do contrato;
g) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas
atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as Legislações Federal,
Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;
h) adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando à perfeita execução
deste contrato;
i) promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens;
j) executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as especificações e/ou norma exigida,
utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infraestrutura e equipe técnica necessária à sua execução;
k) trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado;
l) manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão de obra para execução completa e
eficiente do transporte dos bens;
m) emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens, indicação de sua quantidade,
preço unitário e valor total.
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
Além das obrigações já previstas no presente contrato, a Contratante obriga-se a:
a) fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo, 10 (dez) dias
da assinatura;
b) realizar o pagamento pela execução do contrato;
c) proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial, condição
indispensável para sua validade e eficácia, no prazo previsto no art. 61 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA NONA - REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO:
O regime de execução do presente contrato é de aquisição imediata, mediante emissão de ordem de fornecimento.
Parágrafo Primeiro – O objeto contratado será recebido, provisoriamente, para efeito de verificação da sua conformidade com
as especificações fornecidas pelo Contratante.
Parágrafo Segunda – A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em desacordo com
as especificações do objeto da licitação e as disposições deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – PENALIDADES
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Com fundamento nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93, bem como no artigo 7º da Lei nº 10.520/02, a CONTRATADA, no curso
da execução do Contrato, sujeitar-se-à às seguintes penalidades, garantidos o contraditório e a ampla defesa:
I - A CONTRATADA em caso de inexecução total ou parcial do presente Contrato estará sujeita às seguintes penalidades:
a)

Advertência;

b)

Multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato;

c)
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, com seu
descredenciamento, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d)
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior;
e)
As sanções previstas nas alíneas “a” e “d” poderão ser aplicadas juntamente com a prevista na alínea “b” e “c”,
facultada a defesa prévia da adjudicatária no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência do
ocorrido.
II - No caso de atraso injustificado ou negligência na execução dos serviços e/ou fornecimento dos produtos e materiais, a
CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades:
a)

Advertência;

b)
Multa administrativa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor dos serviços e/ou fornecimento dos produtos e
materiais em execução, no caso de atraso;
c)

Multa administrativa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato no caso de negligência;

d)
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, com
descredenciamento, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
e)
As sanções previstas nas alíneas “a” e “d” poderão ser aplicadas juntamente com a prevista na alínea “b” e “c”,
facultada a defesa prévia da adjudicatária no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência do
ocorrido.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas na Lei
federal nº 8.666/93.
Parágrafo Primeiro: A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados nos
incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei federal nº 8.666/93.
Parágrafo Segundo: Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVIII do art. 78 da Lei federal nº 8.666/93, sem que
haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, na forma do § 2º do
art. 78 do mesmo diploma.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - COBRANÇA JUDICIAL:
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 TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL:
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O Contratado se obriga a proceder ao fornecimento dos bens, objeto deste Contrato, na conformidade do constante no termo de
referência que deram origem ao presente Contrato e que, com seu anexo, integra este termo, independentemente da transcrição,
para todos os fins e efeitos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS:
O Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à
execução do presente Contrato.
Parágrafo Primeiro – O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em
parte.
Parágrafo Segundo – Na interpretação das disposições deste Contrato, os casos omissos serão resolvidos com base na Lei n.º
8.666/93, recorrendo-se aos princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do Direito Privado, desde que compatíveis
com os preceitos de Direito Público.
Parágrafo Terceiro – O Contratado responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de atrasos na execução do
fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa ou dolo do
contratado, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado ao Contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas)
da ocorrência, ou ordem expressa do Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO:
As partes elegem o Foro da Cidade de Jaguaquara, Estado da 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 das
testemunhas que subscrevem, depois de lido e achado conforme.
Lafaiete Coutinho, 01 de abril de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAFAIETE COUTINHO
JOSÉ FREITAS DE SANTANA JUNIOR
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

OLIVEIRA SILVA COMÉRCIO DE FRIOS LTDA
CNPJ nº: 15.315.067/0001-92
Representante legal: Francisco de Aragão Oliveira
CI: 6471491-84 SSP-BA e CPF: 806.567.815-72
CONTRATADA

Testemunhas:
____________________________________

____________________________________

PUBLICAÇÃO

PARECER JURÍDICO

Nos termos do § único do art. 61 da Lei Federal n.º 8.666/93 a
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAFAIETE COUTINHO, publica
o presente contrato em local apropriado para que seja dado fiel
cumprimento para produção dos seus efeitos de direito.

O presente contrato preenche todos os requisitos legais
estando em conformidade com as normas vigentes.

Prefeitura Municipal de Lafaiete Coutinho,
01 de abril de 2020.
_________________________________________________
Nome do Servidor:
RG. n.º:

_________________________________________
Advogada:
OAB.Nº
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