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CONTRATO
ENTRE SI

IRAM

QUE

COM

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTAS,
E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA
FRANKLIN

NASCIMENTO

DOS

SANTOS ME,NA FORMA ABAIXO;

0 MUNICÍPIO DE ANTAS, ESTADO DA BAHIA, através da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ANTAS,inscrita no CNPJ n" 13.808.217/0001-74, situada na RUA

JOÃO FELIX, 95, CENTRO, ANTAS - BAHIA, CEP 48.420-000, neste ato
representado pelo seu Prefeito, Sr. MANOEL SIDÔNIO NASCIMENTO NILO,
brasileiro, RG n° 95665463 SSP/BA, e CPF n® 149.700.405-59, doravante denominada

simplesmente CONTRATANTE, e, do outro lado, a empresa FRANKLIN
NASCIMENTO DOS SANTOS ME, inscrita no CNPJ: 40.477.296/0001-50, situada
na AV. PAULO SOUTO, N® 406, CENTRO, ANTAS, BAHIA, CEP: 48.420-000,
neste ato representada pelo proprietário o Sr. FRANKLIN NASCIMENTO DOS
SANTOS, brasileira, empresário, portador da cédula de identidade RG n® 15894280-99
SSP/BA, CPF n®. 070.269.505-09 doravante denominado simplesmente

CONTRATADA, resolvem celebrar o presente ~ Contrato, conforme Processo

Adi^psírátivQ n®. 208/202JLe de acordo coip as dire^es.daTLei,n^}^:666/93,ineií^é.

as sèguirites cláusulas e cbíiSiiç|»es:
CC>®ULA PRIMEIRA-^

'
1

' ■ v]

L
í

lilí Q presente coiittatò téin como objeto a contrErtação de/gnc^sa ;para refeições^

pron^ para atender os policiais em serviços e íunçíonários^^í^üç residem
município, conforme Pregão n® 012/2021 e com a proposta da CONTRATADA, qüè
fazem partes integrantes deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
2.1 Constituem obrigações:
1 - Da CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por
determinação legal, obriga-se a:
a) Fornecer à CONTRATADA 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 de 10
(dez)dias corridos da sua assinatura.

d) A CONTRATANTE deverá requisitar o objeto de acordo com as suas necessidades,
através de Ordem de Serviço estabelecendo a quantidade, devendo a CONTRATADA
observar para o que foi estabelecido na cláusula primeira.
II - Da CONTRATADA,além das determinações contidas no anexo I do instrumento
convocatório e daquelas decorrentes de Lei, obriga-se a:
a) Designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsável
pela perfeita execução deste contrato, inclusive para atendimento de emergência e que
possa tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas
detectadas ou ocasionadas;
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b) Executar o objeto deste contrato de acordo com as especifícações ou recomendações
efetuadas pela CONTRATANTE;

c) Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e recursos
humanos para execução completa e eficiente do serviço objeto deste contrato;
d) Zelar pela boa e completa execução do serviço contratado e facilitar, por todos os

meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pela
contratante, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem
solicitadas;

e) Comunicar a CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento dos serviços;

f) Atender com presteza as requisições de credenciamento determinadas pela
CONTRATANTE;

g) Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado a
CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em conseqüência 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 serviço
contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência da CONTRATANTE ou ainda
por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo
de até 48(quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;

h) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assimidas,todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

i) Efep:^ pontualmente o pagamento de todas as t^ãs e impostos que ^ihcidá^ oub
venh^ià#cidir sobre as suas atividades e/ou sobre[l^xecução do objeto do presente

contràtóy;fceifiL; como obsei^ar e respeitar as Legislaç^esilEederal, Estadual e Mimicip^,
rel^Vi^fao serviço prestaj&;. ^
^
j) Pagar os salários e encargos sociais devíips pélá si^lóndição de única empiegadora
dó pessoal designado para execução do seryiço ora contratado^ mclusive indenizaçpes -:

decorrentes de acidentes de trabalho, demissões, vales transpóite, objdgando-se, aini^^
ao fiel cumprimento das legislações trabalhista e previdenciário, sèndo-lhe defèio
invocar a existência deste contrato para tentar eximir-se destas obrigações ou transferi-

las para o CONTRATANTE; '■

"

Ç;

■

1) Adimplir o serviços exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga,
visando à perfeita execução deste contrato.

m) Agilizar a imediata correção das falhas apontadas pela CONTRATANTE,
concernente a execução do contrato.

n) Tributos, encargos sociais e trabalhistas, hospedagem, alimentação e demais custos
que os compõem.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E
FORNECIMENTO

I - Dar-se-á ao presente contrato o valor global de R$ 27.200,00(Vmte e sete mil e
duzentos reais), a ser pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA, da seguinte
forma:

§ 1° O pagamento devido ao contratado será efetuado através de transferencia

bancaria, na conta da contratada, até 05 (cinco) dias úteis da prestação do serviço
objeto do contrato, após emissão da Nota Fiscal, Nota Fiscal Eletrônica e Certidões

Fiscais, devidamente atestado o cumprimento da obrigação pela Secretaria requisitante.
§2® Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir da
sua regularização por parte da CONTRATADA.

fel iz
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§3° A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de
mora, será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo
pagamento,de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
§4° A CONTRATANTE descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas
ou atrasos na execução dos serviços/fornecimento ocorrido no mês, com base no valor
do preço vigente.

§5" As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao
recolhimento dos impostos relacionados com a prestação dos serviços, no mês anterior à
realização dos mesmos.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da
MWDM
02.03.01

2.221

3.3.90.39.00

Esporte e Lazer

02.04.01

2.403

3.3.90.39.00

Sec. de Saúde

02.03.02

2.301

3.3.90.39.00

Sec. Administração

00

Sec. de Educação, Cultura,

01

02

Sec. de Integração e
Desenvolvimento Social
Gabinete do Prefeito

02.07.02

2.707

3.3.90.39.00

02.02.01

2.204

3.3.90.39.00

As partêsiestabelecem as seguintes condições gerais: ■

00
00

: -

I - Qkibjeto será executados pela CONTRATADA,^Scordo com os seus métodos e
padrões,-'desde que seja g^^tida a máxima qualidi^^^Mpteii^ag^qg er
profissionais corretas, obseMàd^ as normb Íécnica^^^^àpíl5lvli^,^\
II - As partes concordam sér-;'àbsolutamentemecesstóo dnterc^bpp^dms^õ^
toda a execução do objeto, sobretudo aquel^^informações quq^^pam
na defimção de premissase condições de contorno dos trabalhcM?^;'- '• : ÍJ"
CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA
6.1 A forma de execução é imediato e o prazo de vigência do contrato será de 31 (trinta
e um) dezembro de 2021, podendo ser prorrogado mediante celebração de Termo
Aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO ADITAMENTO

O presente Contrato somente poderá ser aditado, de acordo com as disposições da Lei
8.666/93, por interesse de ambas as partes, mediante celebração de Termo Aditivo.
CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
A CONTRATANTE exercerá a fiscalização do Contrato pela Secretaria de
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, através do Sr. Raniere Gama Matos, Secretário
de Administração.

Parágrafo Único: É prerrogativa do Município, conservar a autoridade normativa e
exercer controle e fiscalização sobre a execução deste Contrato, bem como de denunciar

ou rescindir este instrumento, no caso de paralisação ou de fato relevante superveniente
que venha a ocorrer.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
0 descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a
inadimplência da CONTRATADA,sujeitando-a às seguintes penalidades:
1 - Advertência que será aplicada sempre por escrito;
II - Multa, nos seguintes percentuais:
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a) multa no importe de 0,1% (um décimo por cento) do valor devido sobre o
fornecimento ou parte dele, por dia de atraso na entrega ou na assistência técnica;

b) mais multa de 10%(dez por cento) sobre o valor do Contrato ou da parcela, no caso
de atraso superior a trinta dias, podendo ainda ser rescindido o contrato e aplicadas
outras penalidades.

III - Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Pública Municipal;
ly - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, no prazo não
superior a 5(cinco) anos.

V - Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento de
indenização à CONTRATATE por perdas e danos;
VI - Indenização à CONTRATANTE da diferença de custo para contratação de outro
licitante;

VII - As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, ou
não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a
CONTRATADA,no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

VIII - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por
motivo de força maior ou caso fortuito.

a) Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: guerra, revolução, bloqueios,
epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou acontecimentos

assemqmàdóSique fujam ao controle razoável de qualquer das partes cdhtfátaiitésf c: 1 d

§ 1° - ÍÃ

é competente para apljp|-, nos termos da Lei Federal

8.666/93 e da Lei Federal de n® 10.520/02, as penali^^mesrde suspensão temgorma^^
deçllrai^o deimdoneidadei^^^^^^^^^^^^

§

------

multas estipulad^ibs inciso ÍI i^sta clát^a serãa^pUcádás rias il^^

Igpóí^es de inexecução totá^^jóu parcial das obrigações áásumidaá^^

"

í: ■; (r,

§ 3° O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à CONTI^TÁNTE no grazov
de 30 (trinta) dias a contar da data da notificação, podendo aínciâ, ser déscÓhtadO^âás
Notas Fiscais e/ou Faturas por ocasião do pagamento, ou cobrado judicialmente se
julgar conveniente.

§ 4° - A critério da Administração poderão ser suspensas às penalidades no todo ou em
parte, quando o atraso na entrega do material for devidamente justificado pela firma e
aceito pela CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a
completa execução das obrigações assumidas.
CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO OU DENÚNCIA
10.1 Este contrato poderá ser rescindido, nos termos da Lei 8.666/93:

I - pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste instrumento, de tal forma
que não subsistam condições para continuidade do mesmo;
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tomem inconveniente o
prosseguimento de sua execução.
III - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas na Lei n° 8.666/93 para rescisão do
presente Contrato, poderá a CONTRATANTE rescindi-lo, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à CONTRATADA direito a
qualquer indenização.

10.2 O presente contrato poderá ser denunciado a qualquer tempo, desde que, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
§ 1°: Declarada a rescisão do Contrato, por qualquer dos motivos indicados nessa

Cláusula, a CONTRATADA terá direito apenas ao pagamento dos serviços já
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executados e aceitos pela CONTRATANTE e, a título de indenização, o valor de
eventuais despesas comprovadamente realizadas em função do objeto.
§ 2°; Quando a rescisão ocorrer, sem que haja culpa da CONTRATADA, será este
ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofndo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
11.1 Fica eleito o foro do Município de Antas/BA,em detrimento de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente
Contrato.

Assim, por estarem justas e acertadas, assinam as partes o presente Contrato em 03
(três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também o
subscrevem, para que produza os devidos e legais efeitos.

Antas- Bahia,26 de Novembro de 2021.

ManoelSi^nia^ascimento Nilo
PREFEITUm^NICIPAL M ANTAS

y^pNTRATANTEÇ'^

■ 'C
'■-V;'

?RANKLIN NASCIMENTO DOS SANTOS ÍÍIE
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Kiom
Ob^
0^^ 505

íD iO ^76 6^ SSé
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