PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ
ESTADO DA BAHIA

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007-2019(SRP)
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
CONTRATO Nº PP-227-2019
Termo de contrato nº PP-227-2019
por Pregão Presencial nº 007-2019
(SRP), objetivando o fornecimento de
gêneros alimentícios, que entre si
celebram a Prefeitura Municipal de
Ibirapuã e a empresa P & L
Agroindústria de Laticínios Ltda,
conforme segue.
O MUNICÍPIO DE IBIRAPUÃ, Estado da Bahia, através da Prefeitura Municipal de Ibirapuã inscrita
no CNPJ nº 14.210.389/0001-04, localizada na Praça Lourival Pereira Barros, S/N, Centro, CEP
45.940-000, legalmente representado por seu prefeito, o Sr. CALIXTO ANTÔNIO RIBEIRO, brasileiro,
casado, empresário, portador do RG. nº M 370.215 e CPF nº 098.080.196-68, residente na Fazenda
Monte Alto, Zona Rural, Ibirapuã, neste Estado, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa
P & L Agroindústria de Laticínios Ltda, firma estabelecida à Rua Lomanto Junior, s/n – Bairro
Centro, Ibirapuã - Bahia, inscrita no CNPJ nº 40.568.933/0001-02, aqui representada pelo Sr. Lutz
Viana Rodrigues Junior, CPF 348.143.966-00, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
firmam o presente contrato de fornecimento, de acordo com a Leis 8.666/93, 10.520/02, o Edital de
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 007-2019(SRP) e as cláusulas e condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
O presente Contrato tem por objeto o fornecimento parcelado de Gêneros
Alimentícios para atender as necessidades das diversas secretarias, do hospital e das oficinas do
CRAS do município de Ibirapuã, conforme segue:

LOTE II
Item
1
2
3

Descrição
Leite em pó integral instantâneo
fortificado

Marca

Unidade

Quantidade

Valor Unit.

Valor Total

DAVACA

Kg

-

R$ 18,50

-

Manteiga de 1ª qualidade pote c/ 500 g DAVACA
DAVACA
Queijo Mussarela

Und

60

R$ 12,04

722,40

Kg

-

R$ 19,50

Valor Total Lote II

-

722,40

CLÁUSULA SEGUNDA:
O valor global deste contrato é de R$ 722,40 (setecentos e vinte e dois reais e quarenta
centavos), correspondendo ao fornecimento total dos produtos, conforme proposta apresentada no
Pregão Presencial para registro de preços nº 007-2019(SRP), que passa fazer parte integrante deste
contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA:
Os preços deverão ser fixos e irreajustáveis, no entanto, poderá o presente contrato sofrer
alterações na forma prevista no artigo 65, parágrafo 1º da lei federal 8666/93 e suas posteriores
alterações.
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CLÁUSULA QUARTA:
O pagamento será efetuado mensalmente em até 15(quinze) dias mediante a apresentação
das autorizações de fornecimento acompanhada da respectiva nota fiscal e da documentação
necessária à sua liquidação, alem da apresentação de:
Comprovante de inexistência de débito de contribuição junto a Receita Federal;
Comprovante de inexistência de débito de contribuição do FGTS.
CLÁUSULA QUINTA:
O prazo de validade deste contrato será até 31 de dezembro de 2019, com termo inicial na
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos ou aditivado
quando esgotar as quantidades dos materiais nele descrito e nos limites estabelecidos em lei.
CLÁUSULA SEXTA:
A despesa será classificada nas seguintes Dotações Orçamentárias:
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2035 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos
R$ 722,40 3.3.90.30.00 6102 - Material de Consumo
CLÁUSULA SÉTIMA:
Fica dispensada qualquer garantia para assegurar a execução deste contrato;
CLÁUSULA OITAVA:
Constituem responsabilidades das partes:
I – A CONTRATADA se responsabilizará pelos danos causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento
constante deste contrato.
II – A CONTRATADA se responsabilizará pelo pagamento de todos os impostos, taxas e
outros encargos que decorrerem em razão deste Contrato, inclusive contribuições previdenciárias;
III – A CONTRATADA ficará sujeita a uma multa moratória no valor de 0,5% do valor do
Contrato, por cada inadimplência a ela imputável, que será aplicada em até 10% (dez por cento) do
valor total do Contrato;
IV – O valor da multa será descontado no respectivo valor da fatura ainda pendente de
pagamento;
V – A CONTRATADA pagará multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato no
caso de sua inexecução total ou parcial;
VI – A CONTRATADA obriga-se a fornecer os materiais objeto deste contrato respeitando as
normas legais de higiene e limpeza, prezando sempre pela boa qualidade e prazo de validade dos
produtos;
VII – O CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento objeto do fornecimento no prazo
estabelecido, obedecendo a disponibilidade financeira da Prefeitura;
VIII – O CONTRATANTE obriga-se a encaminhar todas as solicitações de fornecimento com a
devida antecedência estabelecida para o perfeito funcionamento deste contrato.
IX - A CONTRATADA tem a obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação. O não cumprimento implicará na retenção de pagamento referente
ao material já adquirido.
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CLÁUSULA NONA:
Constituem motivos para rescisão deste Contrato os seguintes:
I – O não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas deste Contrato;
II – A lentidão na execução do fornecimento dos materiais, motivando o atraso na execução
do mesmo;
III – A paralisação do fornecimento dos materiais, sem justa causa e sem prévia comunicação
ao Município;
IV – A decretação de falência da CONTRATADA;
V – A dissolução da sociedade;
VI – O atraso no pagamento das parcelas previstas neste Contrato, sem que haja culpa da
CONTRATADA;
VII – Os motivos previstos nos arts. 77 e 78 da Lei n.º 8.666/93, caso em que acarretará as
consequências previstas no artigo 80 dessa mesma Lei, a qual regerá este Contrato;
VIII – A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, impeditiva da execução do contrato.
IX – Amigável por acordo entre as partes e conveniência para a administração.
CLÁUSULA DÉCIMA:
Fica este contrato vinculado ao Processo de Licitação Pregão Presencial para Registro
de Preços Nº 081-2017(SRP), dele fazendo parte independente de transcrição.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor designado
pela CONTRATANTE, com autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de
orientação geral, controle e fiscalização da execução contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
Fica eleito o Foro da Comarca de Ibirapuã para solucionar qualquer dúvida decorrente
deste Contrato, renunciando a qualquer outra por mais privilegiava que for.
Assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias
de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, para que produza seus efeitos legais e
jurídicos.
Ibirapuã, 15 de julho de 2019.

Calixto Antônio Ribeiro
Prefeito Municipal

TESTEMUNHAS:
__________________________

P & L Agroindústria de Laticínios Ltda.
CNPJ nº 40.568.933/0001-02

____________________________

