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CONTRATO Nº 321/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 148/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2019 
 

 
 

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE 

LANCHES A SEREM UTILIZADOS 
EM FORMAÇÕES CONTINUADAS 
DE PROFISSIONAIS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO, QUE 

CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE 
ITORORO-BA, E A EMPRESA 
BENEDITO CONCEICAO DO VALE 
EIRELI – ME. 

 
 

O MUNICÍPIO DE ITORORÓ – Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público 
interno, CNPJ nº 13.752.993/0001-08, com sede situada à Rua Duque de Caxias, 165 - 
Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ADAUTO OLIVEIRA DE 
ALMEIDA, brasileiro, casado, portador do RG n° 01058365 32 SSP/BA, inscrito no CPF 
sob o n° 031.517.432-34, residente e domiciliado à Rua Rui Barbosa, 792, Centro, Itororó-
BA, e o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITORORÓ - BA, pessoa jurídica de 
direito público interno, CNPJ nº 30.429.400/0001 - 88, com sede situada à Rua Duque de 
Caxias, 165 - Centro, neste ato representado pela Gestora CLÁUDIA REGINA SANTOS 
PINHEIRO, brasileira, casada, portadora do RG n° 0213114631 SSP/BA, inscrito no CPF 
sob o n° 328.450.305 - 68, residente e domiciliado à Rua Rui Barbosa, nº 792, casa, 
Centro, Itororó-BA, doravante denominados CONTRATANTES, e a Empresa BENEDITO 
CONCEICAO DO VALE EIRELI - ME, inscrita no CNPJ Nº 23.240.255/0001-27, situada a 
Av. Manoel Novais, nº 151, Térreo, Centro, Itororó-BA, vencedora do processo licitatório 
na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preço nº 053/2019, Processo 
Administrativo nº. 148/2019, neste ato representada por seu titular, o Sr. Benedito 
Conceição do Vale, portador do RG 137431314 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n°. 
035.814.648-88, doravante denominada apenas CONTRATADA, resolvem celebrar o 
presente Contrato para a Aquisição de lanches a serem utilizados em formações 
continuadas de profissionais da rede municipal de ensino, que se regerá pelas Leis 
Federais 8.666/93, nº 10.520/02, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de lanches 
a serem utilizados em formações continuadas de profissionais da rede municipal de 
ensino, conforme Edital do Pregão Presencial Nº 053/2019 e seus anexos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO 
 
O Regime de Execução do presente Contrato é o de Menor Preço Global, conforme 
Planilha Orçamentária de Preços apresentada pela CONTRATADA, em obediência ao 
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Edital do Pregão Presencial N° 053/2019 e seus Anexos, que a este integra, 
independentemente de transcrição, e à Lei Federal N° 8.666 de 21/06/1993, e suas 
alterações introduzidas pela Lei Federal N° 8.883/94. 
 
A entrega será parcelada, devendo ser entregue após 02 (dois) dias da emissão da ordem 
de compra pela Prefeitura Municipal de Itororó. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA 
 
O presente instrumento terá vigência a partir do dia 06 de dezembro de 2019 e findando 
em 31 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado através de termo aditivo, 
observada a legislação vigente. 
 
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
O valor total do presente acordo é de R$ 17.420,00 (Dezessete mil e quatrocentos e 
vinte reais) e cujo pagamento efetivar-se-á, a cada quantidade solicitada e entregue, a 
partir da expedição da nota fiscal e do recebimento das mercadorias, de acordo com as 
especificações. 
 
Parágrafo Único. Havendo erro na Nota Fiscal das condições deste contrato, no todo ou 
em parte, a tramitação da Nota Fiscal será suspensa até que a contratada tome as 
providências necessárias à sua correção. Nesta hipótese, será considerada, para efeito 
de pagamento, a data da reapresentação da Nota Fiscal após a regularização da 
situação. 
 
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 
 
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados com base no Edital do 
Pregão Presencial Nº. 053/2019, correrão à conta de recursos constantes de dotações 
consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber: 
 
ÓRGÃO – 0400 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 0404 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
ATIV. PROJETO – 2.045 – MANUT. DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRAÇÃO DA 
EDUCAÇÃO. 
FONTE DE RECURSOS: 091500 – TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE 
FONTE DE RECURSOS: 710100 – RECEITAS E IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS – 
EDUCAÇÃO 25% 
FONTE DE RECURSOS: 729500 – AÇÃO JUDICIAL FUNDEF – PRECATÓRIOS 
3390300000 – MATERILA DE CONSUMO 

 
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES 
  
6.1 -DA CONTRATADA: 
 
6.1.1- A CONTRATADA deverá fornecer o material de acordo a necessidade da 
CONTRATANTE, sendo entregues no Setor de Compras pelo prazo máximo 02 (dois) 
dias úteis, a contar do recebimento da requisição devidamente assinada 
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6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as 
obrigações e compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, 
bem como, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e 
outros fins, a eles não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao 
de solidariedade;  
 
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos 
causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, 
imperícia ou imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus 
prepostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a 
fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos; 
 
6.1.4 – A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto 
deste Contrato. 
 
6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as 
necessidades de fornecimento do material contido no Edital, que é parte integrante deste 
Contrato. 
 
6.1.6 - A CONTRATADA obriga-se a atender com presteza as reclamações sobre a 
qualidade dos produtos entregues, os quais deverão está íntegros de forma a atender ao 
que se destinam; 
 
6.1.7 - A CONTRATADA obriga-se a comunicar à Contratante qualquer anormalidade que 
interfira na entrega normal dos produtos fornecidos, inclusive indicado o nome do (s) 
responsável (eis); 
 
6.1.8 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa 
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93; 
 
6.1.9 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação 
e qualificação exigida na Licitação. 
 
6.2 - DA CONTRATANTE: 
 
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras 
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 
 
6.2.2. Dar ciência à CONTRATADA do recebimento de qualquer produto avariado, no 
prazo máximo de 72 horas contados do recebimento dos mesmos;  
 
6.2.3. Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando 
inexatas, ou que venham desacompanhadas dos documentos exigidos neste Contrato; 
 
6.2.4. Prestar verbalmente ou por escrito à CONTRATADA informações que visem 
esclarecer a entrega do material fornecido; 
  



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ 
CNPJ: 13.752.993/0001-08 

Rua Duque de Caxias, 165 - Centro 
  Fone: (073) 3265-1912 – Fax: (073) 3265-1153 

 www.itororo.ba.gov.br - CEP: 45.710-000 – Itororó-BA 

 

           
 

 

6.2.5. A fiscalização do fornecimento será por equipe designada pela CONTRATANTE. 
 
6.2.6. Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não 
sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem 
prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DO MATERIAL  

 
O recebimento do material será realizado na sede da CONTRATANTE, através de 
preposto seu, ante a apresentação da nota fiscal onde será aposta a declaração de que o 
material foi entregue.  
 
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 
 
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA: 
 
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, 
especificações ou prazos; 
 
8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a 
impossibilidade da entrega dos produtos adquiridos, nos prazos e condições estipulados; 
 
8.1.3 - O atraso injustificado no início da entrega; 
 
8.1.4 - A paralisação da entrega dos produtos, sem justa causa e prévia comunicação à 
CONTRATANTE; 
 
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da 
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a 
fusão, cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE; 
 
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da 
Fiscalização da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores; 
 
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma 
do parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93; 
 
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA; 
 
8.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a 
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a 
seu exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo 
à Administração; 
 
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA; 
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8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato; 
 
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a 
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, 
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei. 
 
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas: 
 
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima 
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 
21/06/93; 
 
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja 
conveniência para a CONTRATANTE; 
 
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE; 
 
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este 
os prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a: 
 
a) Devolução da garantia; 
 
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;  
 
c) Pagamento do custo de desmobilização; 
 
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor. 
 
CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS 
 
9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução 
deste Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, 
respeitados os limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA; 
 
9.2 - Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital e seus 
Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA; 
 
9.3– Não será permitidos a CONTRATADA, sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, 
sub-rogar este Contrato; 
 
9.4 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em 
casos omissos. 
 
CLAUSULA DÉCIMA- FORO 
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As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca da Contratante, com 
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem justas e 
contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e único efeito, 
na presença das testemunhas abaixo. 

Itororó-BA, 06 de dezembro de 2019. 
 

 
 

______________________________ 
ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal de Itororó-BA 

CONTRATANTE 
 
 

__________________________________ 
CLÁUDIA REGINA SANTOS PINHEIRO 

Gestora do Fundo Municipal de Educação de Itororó – BA 
 
 

________________________________________ 
BENEDITO CONCEICAO DO VALE EIRELI - ME  

CONTRATADA 
 

 
TESTEMUNHAS: 
 
_____________________________ 
CPF N.º 
 
_____________________________ 
CPF N.º    

  


