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Pregão Presencial nº 040/2016 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

 
CONTRATO DE FORNECMENTO Nº 0711/2016 

 

CONTRATO DE FORNECMENTO DE 

MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES E A 

EMPRESA MONICA ALVES DE SOUZA LIMA – 

ME. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, 

com sede na Praça da Bandeira, nº 02, Centro, naquele Município, inscrita no CNPJ sob o nº 14.242.200/0001-

65, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. Otto Wagner Magalhães, brasileiro, casado, 

portador  da cédula  de identidade nº 22.106-10, emitida pela SSP/RJ, inscrito  no CPF sob o n° 252.842.587-20, 

com endereço na Rua Sete de Setembro, s/n, Centro, na cidade de Poções, Bahia, doravante denominado 

CONTRATANTE e a empresa MONICA ALVES DE SOUZA LIMA – ME, pessoa jurídica de direito 

privado, Inscrito no CNPJ nº 05.342.775/0001-69, com endereço comercial Rua Vitória da Conquista, nº 02, 

Centro, Poções, Bahia, representado neste ato por pelo  Sr.  Lucas Rodrigues da Silva, brasileiro, solteiro, 

vendedor, portadora  da cédula  de identidade nº 14.635.459-16, emitida pela SSP/BA, inscrito(a)  no CPF sob o 

n° 047.959.935-13, com endereço na Rua Jorge Rodrigues Vieira, nº23, Primavera, Poções - Bahia, aqui 

denominada CONTRATADA, com base nas disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 

ulteriores alterações, Lei 10.520/02, e no Pregão Presencial nº 040/2016 e Processo Administrativo n°085/2016, 

resolvem celebrar o presente Contrato de serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto, a Aquisição de Material de Expediente para atender 

as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme especificações constantes no Edital da Licitação 

na Modalidade Pregão Presencial nº 040/2016 e seus anexos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 

fornecimento de materiais. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 69.900,00 

(Sessenta e nove mil e novecentos reias), devendo o pagamento ocorrer mediante apresentação de Nota Fiscal 

e Recibo, após devidamente atestado da entrega dos materiais pela Secretaria Responsável. 

 

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será até 31 de dezembro de 2016, contados a 

partir da data de assinatura do presente instrumento. 

 

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 

contrato correrão por conta dos recursos das dotações a seguir especificadas: 

Dotação Orçamentária: 

 
0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Atividade/Projeto : 2.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Fonte Recurso : 010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 

Atividade/Projeto : 2.072 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL – 

Atividade/Projeto : 2.074 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA 

Atividade/Projeto : 2.088 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO IG 

Fonte Recurso : 092900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSI 

tividade/Projeto : 2.102 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO 

Atividade/Projeto : 1.057 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 

Atividade/Projeto : 2.092 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROJOVEM 

Fonte Recurso : 092900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
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CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos serviços será pelo tempo de duração do contrato, 

indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das 

Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente 

estipuladas no instrumento convocatório, nos termos abaixo: 

 

7.1 - Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93, sujeitando-se 

os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 

10.520/02, garantida a prévia e ampla defesa em Processo Administrativo.  

 

7.2 - Ao contratado que incidir nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei 8.666/93, serão aplicadas as sanções 

previstas em lei, graduadas conforme a gravidade da infração, sem o prejuízo de sanções civis e criminais, após 

o prévio Processo Administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório. 

 

7.3 – O contratado sofrerá Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciamento 

no Cadastro Único de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Poções-Ba, pelo prazo de até 48 (quarenta e 

oito) meses quando: 

 

a) Apresentar documentação falsa; 

b) Ensejar o retardamento na execução do objeto; 

c) Não mantiver a proposta de preço; 

d) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

e) Cometer fraude fiscal; 

f) Entregar produtos com prazo de validade vencida ou em desacordo com o item 14.14 deste Edital; 

g) Entregar produto em desacordo com a nomenclatura do produto e o nome do fabricante contido na 

proposta; 

h) Apresentar proposta de produtos que não comercializam. 

 

7.4 - Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as seguintes sanções, 

graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio Processo 

Administrativo garantido a ampla defesa e o contraditório: 

 

7.4.1 - Advertência sempre que forem constatadas infrações leves. 

 

7.4.2 - Multa por atraso imotivado do fornecimento do gênero item licitado, nos prazos abaixo definidos: 

 

a) 10% (dez por cento) sobre o valor da compra, em caso de: atraso na entrega superior a 05             

(cinco) dias, desistência na entrega do material; 

b) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento do gênero item licitado; 

c) Superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da nota de empenho 

ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura do fornecimento do gênero item 

licitado; 

d) Superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho ou documento 

correspondente: 20% sobre o valor da fatura do fornecimento do gênero item licitado. 

 

7.4.3 - Suspensão nos prazos abaixo definidos: 

 

a) De até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, no 

âmbito da Administração Pública Municipal; 

b) Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuízo causado 

à Administração Pública Municipal; 

c) Não atender as especificações técnicas (nomenclatura e marca) e os quantitativos estabelecidos no 

contrato: multa de 10% e 20%; 
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d) Paralisar o fornecimento do gênero item licitado, sem justa causa e prévia comunicação à 

administração: multa de 10% a 20%; 

e) Adulterar ou alterar substancia e características física, química ou biológica do item 

licitadofornecido: multa de 20%; 

f) Entregar, como em bom estado ou verdadeiro, item licitado falsificado, furtado, deteriorado, ou 

danificado: multa de 20%; 

g) Entregar item licitado que cause dano à saúde, tais como infecções, intoxicações e toxifecções 

alimentares, devidamente comprovada: multa de até 20%. 

 

7.5 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal quando o 

licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no subitem 29.4.  

 

7.6 - A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja em 

vigor impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do município até o 

cumprimento da(s) penalidade(s) que lhe foi(foram) imposta(s). 

 

7.7 – A Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública Municipal 

permanecerá 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 depois de decorrido o prazo de penalidade aplicada. 

 

7.8 - As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente e no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão 

deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio Processo Administrativo, garantida a 

ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal de 

Administração. 

 

7.9 - Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado deverá recolher a multa por 

meio de depósito em Conta Corrente em nome da Prefeitura, ou responderá pela sua diferença a qual será 

descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, cobrada judicialmente. 

 

7.10 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, e depender do grau da infração 

cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não impedindo que a 

Administração rescinda unilateralmente o contrato. 

 

7.11 - Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após 

prévio Processo Administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação 

administrativa à Contratada, sob pena de multa. 

 

7.12 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido Processo Administrativo, que prevê defesa prévia do 

interessado e recurso os prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista do processo, salvo nos casos 

previstos neste Edital e na Lei. 

 
CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 

observadas, para tanto, às disposições da Sessão V, Capitulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações. 

 

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito a 

parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira. 

 

Dos casos de rescisão por motivo da contratada: A rescisão contratual poderá ser determinada por ato 

unilateral da Administração, em caso de: 

 

9.1 - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

 

9.2  - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela 

máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo 

administrativo a que se refere o contrato; 
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9.3  - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 

contrato. 

 

Parágrafo único.  Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de cambio: Não se aplica 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente de 

transcrição, o Edital do Pregão Presencial nº 040/2016, seus Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações: 

 

Obrigações da Contratante: 

 

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume; 

b) Fiscalizar a entrega dos produtos. 

 

Obrigações da Contratada: 

 

a) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos produtos, por qualquer irregularidade constatada. 

b) Os produtos licitados deverão ser prestados, conforme solicitação de Setor Responsável em até 01(um) dia 

corrido, nos locais indicados pela Secretaria Municipal de Administração ou Secretaria Municipal de 

Assistência Social. 

c) Fica a empresa contratada na 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. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 

Processo Licitatório Pregão Presencial nº 040/2016 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - As partes elegem o Foro da Comarca de Poções, Bahia, para dirimir qualquer 

duvida. 

 

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em duas vias de igual teor, na presença de 

testemunhas abaixo arroladas. 

 

Poções, 11 de julho de 2016 

 

 

 ________________________________ ________________________________ 

 Otto Wagner de Magalhães                                                     Monica Alves De Souza Lima – ME

 Prefeito Empresa Contratada 

 

 

Testemunhas: 

 

________________________ 

CPF: 

 

________________________ 

CPF: 


