
CÂMARA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS
CNPJ; 63.078.828/0001-82

PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 051/2022 - PREGÃO PRESENCIAL NS 004/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO NB 029/2022

Compromisso celebrado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS, inscrita no CNPJ sob ns.
63.078.828/0001-82, pessoa jurídica de direito público, localizada na Praça Municipal, nS 41 -
Centro - Baianópolis - BA, neste ato representada por seu Presidente o Sr. JOSÉ MISSIAS DA
SILVA NETO, brasileiro, maior, inscrito no CPF; ne 072.681.965-47 e RG ns 2015908757 SSP/BA, na
qualidade de Presidente da Câmara Municipal, doravante denominado CONTRATANTE, e, do
outro lado, a empresa MARIA DE FÁTIMA DA SILVA MENDES PASSOS - ME (RESTAURANTE
ESPAÇO GOURMET), inscrita no CNPJ n.s 14.373.952/0001-65, estabelecida a Praça Municipal, pe
16 - Centro - Baianópolis/BA, neste ato representada por sua Titular a Srâ. Maria de Fátima da Silva
Mendes Passos, portadora do RG n.s 1163682926 SSP/BA e inscrita no CPF n.s 017.540.085-77,
denominando-se a partir de agora, simplesmente, CONTRATADA; firmam o presente Contrato'
Pregão Presencial n.2 004/2022, originado do Processo Administrativo n.a 051/2022, sujeitando-se
os contratantes as disposições da Lei n.2 8.666/93, e suas alterações posteriores e as cláusulas
contratuais abaixo descritas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui o objeto do presente a Prestação de serviços no fornecimento de refeições prontas tipo
marmitas para esta Casa Legislativa, conforme descrições e especificações dispostas abaixo:

1

Prestação de serviços na preparação de
refeições tipo marmitex: embalada e
lacrada em marmitex de alumínio ou

isopor ns 09 acompanhada: arroz branco

tipo 1 cozido; feijão tipo 1 preto ou
carioca cozido; carnes vermelhas e

brancas (bovina, suína, aves e peixe);
massas variadas; legumes ou crus;
verduras e o que houver disponível no
cardápio diário da empresa, peso final de
aproximadamente 700 gramas.

650 25,00 16.250,00

VALOR TOTAL: Dezesseis mil duzentos e cinqüenta reais 16.250,00 (S
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CÂMARA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS
CNPJ: 63.078.828/0001-82

Cláusula Segunda - DOTACAO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes do presente Contrato
correrão por conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

- Unidade Orçamentária; 01.01.000-Câmara Municipal;
- Projeto/Atividade: 2.001 —Gestão das Ações Legislativas;
- Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serv. Terc. - Pessoa Jurídica;
- Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00 — Material de consumo;
- Fonte de Recurso: 00 - Recursos Ordinários;

Cláusula Terceira — PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO — O valor total do presente Contrato é
de R$ 16.250,00 (Dezesseis mil duzentos e cinqüenta reais).

§ 19 - Nos preços ofertados na Proposta 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 do presente
Contrato;

§ 29 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos e a
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada da Nota Fiscal Eletrônica, devidamente
atestada pelo fiscal do contrato conforme Portaria n9 001, de 03 de janeiro de 2022;

§ 39 - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o 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 quaiquer
reajuste ou atualização do valor contratual.

Cláusula Quarta - DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇO - O fornecimento dos

produtos/serviços objeto do presente Contrato está subordinado a orientações e determinações
da Câmara Municipal contratante, onde deverão ser entregues as Notas Fiscais.

§ 19 - A entrega dos produtos ocorrerá de forma parcelada, observado o prazo de validade do
Contrato, conforme ocorrerem as solicitações de entrega, a cargo desta Casa Legisiativa;

Cláusula Quinta — DO PRAZO — O presente Contrato terá por termo inicial a data de sua assinatura
e por termo final o dia 31 de dezembro de 2022, ou até que todo o material licitado seja
totalmente entregue, prevalecendo para todos os efeitos o que ocorrer primeiro.

Cláusula Sexta - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA — A Contratada se compromete a entregar os ^
produtos ora contratados, conforme solicitações da Secretaria contratante, na Sede da Câmara
Municipal de Baianópolis - (BA), durante o período de validade do presente Contrato. ^

Praça Municipal, n-41 -Centro —Baianópolis-Ba-Fone Fax: (77) 3617-2345.
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CÂMARA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS
CNPJ: 63.078.828/0001-82

Parágrafo Único - Manter a Regularidade da empresa durante toda a vigência do presente
Contrato.

Cláusula Sétima - DOJ^EGIME E DA FORMA DE EXFnírÃO - O regime de execução do presente
Contrato é de aquisição parcelada, até sua total conclusão, observando o prazo final em 31 de
dezembro de 2022, conforme produtos constantes na Cláusula Primeira acima.

Parágrafo Único - O recebimento do objeto deste Contrato se concretizará depois de adotados
pelo Contratante todos os procedimentos do Artigo 73, inciso ii, da Lei Federal ne. 8.666, de 21 de
junho de 1993.

Cláusula Oitava - DAS PENALIDADES - Ocorrendo atraso no cumprimento das obrigações
assumidas nos termos do presente Contrato, a Contratada estará sujeita a multas, conforme o
"caput" e §§ do Artigo 86, da Lei Federal n9. 8.666, de 21 de junho de 1993, incidentes sobre o
valor em atraso, conforme abaixo:

§ 19 - Até 05 (cinco) dias de atraso, muita de 2% (dois por cento);
§ 29 - A partir do 69 (sexto) dia até o limite do 109 (décimo) dia, multa de 4% (quatro por cento);
§ 39 - A partir do 119 (décimo primeiro) dia será caracterizado inexecução total da obrigação,

podendo o Município rescindir o presente Contrato, sujeitando-se o Contratado ao
pagamento da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato;

§ 49 - A inexecução parcial ou total deste Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da
declaração de inidoneidade para licitar com o Município de Baianópolis - (BA);

§ 59 - o valor das multas será obrigatoriamente deduzido do pagamento do objeto entregue com
atraso, ou de outros créditos relativos a este Contrato, eventualmente existentes;

§ 69 - O valor das multas previstas nesta Cláusula não tem caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.

Cláusula Nona - DA RESCISÃO - A inexecução, total ou parcial, deste Contrato enseja a sua
rescisão, com as conseqüências contratuais e aquelas previstas na Lei Federal n9. 8.666, de 21 de
junho de 1993. O Contratante poderá, ainda, rescindir administrativamente este Contrato nas
hipóteses previstas no Artigo 78 da Lei Federal n9.8.666, de 21 de junho de 1993.

Parágrafo Único - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do Artigo 78 da Lei Federal
n9. 8.666, de 21 de junho de 1993, não cabe ao Contratado direito a qualquer Indenização.

cn

Cláusula Décima - CO BRANCA JUDICIAL — As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas -S
através de Processo de execução, constituindo-se este Contrato título executivo extrajudicial,

Praça Municipal, n- 41 - Centro - Baiatwpolis-Ba - Fone Fax: (77) 3617-2345.
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CÂMARA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS
CNPJ; 63.078.828/0001-82

rossalvadas a cobrança dírata, madianta ratanção ou compansação da créditos, sampra qua
possível.

Cláusula Décima Primeira — FORO — As partes alagam o Foro da Comarca da Baianópolis, Estado da
Bahia, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões
decorrentes do presente Contrato.

E por estarem assim justos a contratados, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual
teor a forma, na presença das testemunhas abaixo Identificadas, que a tudo viram e
acompanharam, que subscrevem o presente Contrato, juntamente com as partes, depois de lido e
achado conforme.

Baianópolis - (BA), 14 de outubro de 2022.

NTE

L DE BAIANÓPOLIS (BA)
5 DA SILVA NETOIAS

Testemun

1

CPF:

2

GAMARA

JOSÉ

CPF:

CONTRATADO (A)
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA MENDES PASSOS - ME
Maria de Fátima da Silva Mendes Passos - Titular
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Praça Municipaí, n-41 -Centro-BaianópoliS'Ba~ Fone Fax: (77) 3617-2345,
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