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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Travessa Professora Helena, s/n centro de Santa Rita de Cássia-Ba CEP: 47.15000. 

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° 212/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 059/2022 

Compromisso celebrado entre o MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, pessoa jurídica de direito 
público, com sede à na Travessa Professor Heleno, s/n, Centro, Santa Rita de Cássia, Estado do Bahia, CEP: 
47.150-000, inscrita no CNPJ N.° 13.880.711/0001-40, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. José 
Benedito Rocha Aragão, brasileiro, casado, portador CRO 2652— BA e do CPF n°. 207.067.153-49 residente 
e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa SAMUEL RIBEIRO 
TEIXEIRENSE LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 03.216.797/0001-57, estabelecida na Rua Luiz Gonzaga 
n°18, na cidade de Santa Rita de Cássia— BA , neste ato representado pelo Sr° Samuel Ribeiro Teixeirense, 
Sócio Administrador portador da Carteira de Identidade RG n° 09.556.722-44 SSP-BA, inscrito(a) no CPF 
sob n.° 048.3 I 1.135-06, residente e domiciliado na cidade de Santa Rita de Cássia -BA, doravante denominada 
CONTRATADA, para cumprimento do objeto abaixo descrito: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto da presente licitação, através de Pregão Eletrônico, Aquisição de gêneros alimentícios 
destinados ao atendimento da merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino Básico do Município 
de Santa Rita de Cássia para o ano letivo de 2022. Originária do processo licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico N° 002/2022 e Processo Administrativo N° 059/2022, conforme abaixo: 

CLÁUSULA SEGUNDA — DAS NORMAS DE REGÊNCIA DO CONTRATO 

2.1 O presente CONTRATO rege-se pelas seguintes normas: 
1) Leis n°8.666, de 21 de junho de 1993, n°8.883, de 8 de junho de 1994 e n°9.648, de 27 de maio de 1998 e 
demais disposições legais reguladoras de licitações da Administração Pública Federal; 
II) Lei n°10.520, de 17 de julho de 2002; 
III) Decreto n°3.555, de 8 de agosto de 2000; 
IV) Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 
2014. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DOS FUNDAMENTOS DA CONTRATAÇÃO 

3.1 A presente contratação é efetuada em conformidade com o resultado da licitação promovida pelo Pregão 
Eletrônico n° 002/2022, em que à CONTRATADA foi adjudicado o objeto da licitação. 

CLÁUSULA QUARTA — DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 

4.1. Constituem parte integrante deste Contrato os seguintes documentos, cujo teor as partes declaram ter 
pleno conhecimento: 
I) Edital do Pregão Eletrônico n° 002/2022; 

II) Termo de Referência; 
III) Proposta de preços e documentos apresentados pela CONTRA' ADA na licitação.„... 
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CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 

5.1 O valor total para o presente ajuste é de R$ 713.250,00 (setecentos e treze mil e duzentos e cinquenta reais) 
de acordo com os valores constantes na Proposta de Preços, apresentado pela CONTRATADA no Pregão 
Eletrônico re 002/2022, entendido este como preço justo e suficiente para a execução do presente objeto, 
conforme quantitativo e descritivo abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT PREÇOS

UNITÁRIO TOTAL 

1 

ACHOCOLATADO: Achocolatado em pó características: 
açúcar, cacau solubilizado, maltodextrina, extrato de cacau, 
complexo vitamínico (vitamina a, d, b I, b2, b6, b9 e b12), 
estabilizante lecitina de soja e aroma natural de cacau com 
baunilha. Não contém glúten. Sem adição de leite em pó ou 
soro de leite. Não deverá apresentar (problemas com 
homogeneidade, diluição inadequada, excesso de açúcar, 
misturas inadequadas ao produto), presença de impurezas, 
formação de grumos, cheiro forte e intenso, coloração 
escura ou clara não característica, sabor alterado por mistura 
e peso insatisfatório. Embalagem: devem estar intacta, 
acondicionada em polietileno, latas de flandres ou potes 
plásticos bem vedados de 400g. Prazo de validade: mínimo 
de 4 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve 
conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou 
marca, ingredientes, data de validade, lote e informações 
nutricionais. Validade. mínimo de 10 meses. 

400 gr 5.500 R$ 3,87 R$ 21.285,00 

2 

AÇÚCAR CRISTAL: De origem vegetal, constituído 
fundamentalmente por sacarose de cana de açúcar. Aspecto: 
sólido com cristais bem definidos: cor branca (para o açúcar 
cristal branco). Odor e sabor próprio do produto. 
Embalagem intacta de I kg, na embalagem deverá constar 
data de fabricação, data de validade e número do lote do 
produto. Validade mínima de 6 meses na data da entrega. 

kg 14.500 R$ 3,85 R$ 55.825,00 

4 

SAL REFINADO: Pacotes de lkg, iodado, na embalagem 
deverá constar data de fabricação, data de validade e número 
do lote do produto. Validade mínima de 5 meses na data da 
entrega. 

kg 2.000 R$ 0,92 R$ 1.840,00 

5 

SARDINHA: Pacotes de lkg, iodado, na embalagem deverá 
constar data de fabricação, data de validade e número do 
lote do produto. Validade mínima de 5 meses na data da 
entrega. 125 gr 7.000 R$ 4,59 R$ 32.130,00 

6 

SUCO CONCENTRADO: Sabores - manga, caju, uva, 
goiaba — envasados em embalagens de 500m1, com 
dados de identificação, data de fabricação, validade, 
com as seguintes especificações: suco tropical, 
composto de polpa de fruta com no mínimo 45% do 
conteúdo. Embalagem reciclava 

500 ml 

/ 

3.000 R$ 3,69 

,V7-

R$ 11.070,00 

2 
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7 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO I, 
ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO EÓLICO: o 
produto deverá estar de acordo com a NTA 02 e 35 
(Decreto 12.486 de 20/10/78) e resolução n.38 FNDE. 
Obtido pela moagem, exclusivamente do grão de trigo 
beneficiado, são e limpo, livre de sujidades, materiais 
terrosos, parasitos, larvas e em perfeito estado de 
conservação. Deverá apresentar aspecto de pó fino, cor 
branca, cheiro e odor próprio. Deverá apresentar teor 
máximo de cinzas de 0,850%, teor Máximo de 
umidade de 14% e teor de glúten seco de no mínimo 
6% p/p. Embalagem primaria: pesando Ikg, indelével, 
plástica, resistente e atóxica, não podendo ter no 
produto qualquer tipo de etiqueta para identificação de 
seu fabricante e/ou componentes. Embalagem 
secundária: de saco plástico, resistente, pesando até 
10kg. Validade mínima de 04 meses após a data de 
fabricação. 

kg 2.500 R$ 5,50 R$ 13.750,00 

14 

BISCOITO CREAM CRACKER: biscoito salgado - 
características: farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fálico, gordura vegetal hidrogenada interesterificada, 
sal, açúcar, extrato de malte, soro de leite em pó, fermento 
biológico, fermento químico (bicarbonato de sódio), 
aromatizante e melhoradores de farinha (metabissulfito de 
sódio e protease). Contém glúten. Deverão ser fabricadas a 
partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria 
terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de 
conservação. São rejeitados os biscoitos ou bolachas mal 
cozidas, queimadas de caracteres organolépticos anormais. 
Não poderá apresentar umidade ou biscoitos quebrados 
(percentual máximo aceito — até 10% de biscoitos 
quebrados). Embalagem: saco de polietileno atoxico, dupla 
embalagem, transparente, resistente, lacrado. Embalagem 
tipo 3 em 1.Validade: mínimo de 10 meses. 

pacote 6.000 R$ 4,34 R$ 26.040,00 

24 

CANJICA: Embalagem contendo 1 kg, devendo apresentar 
na embalagem peso líquido, informações nutricionais, data 
de fabricação e validade. Validade mínima de 10 meses. 
Embalagem: saco de polietileno atóxico, transparente, 
resistente, lacrado. Embalagem plástica kg 1.500 R$ 6,90 R$ 10.350,00 

28 

MILHO VERDE EM CONSERVA: Milho verde em 
conserva, em grãos, em lata de flandres com verniz 
sanitário. Rótulo com valor nutricional, informação sobre 
glúten, data de fabricação, validade e lote. Validade mínima 
de 12 meses a,contar da data de entrega. Lata 280g 280 gr 3.500 R$ 2,96 R$ 10.360,00 

33 

LEITE EM PO: Embalado em pacotes de flandres ou 
alumínio, isento de ferrugem, não amassados, resistentes e 
não violados. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, informações kg , 12.000 R$ 40,00 R$ 480.000,00 

3 
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nutricionais, nitmero de lote, quantidade do produto, número 
de registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 
carimbo da inspeção do SIF. Deverão atender as 
especificações técnicas da Portaria n°369 de 04/09/1997 do 
Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do 
Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de produtos 
de origem Animal do Ministério da Agricultura. Validade 
mínima de 10 meses a partir da data de entrega. Embalagem 
1 kg aproximadamente. 

35 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE: Massa seca, com ovos, 
em embalagem transparente intacta de 500g, a embalagem 
devera conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, data 
de fabricação, data de validade e condições de 
armazenagem. Validade mínima de 8 meses na data da 

500 gr 6.000 R$ 4,50 R$ 27.000,00 entrega. 

36 

MACARRÃO TIPO PARAFUSO: Massa seca, com ovos, 
em embalagem transparente intacta de 500g, a embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, data 
de fabricação, data de validade e condições de 
armazenagem. Validade mínima de 8 meses na data da 
entrega. 500 gr 4.000 R$ 5,90 R$ 23.600,00 

TOTAL (setecentos e treze mil e duzentos e cinquenta reais) R$ 713.250,00 
5.2. No preço acima proposto estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas para execução do objeto, 
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, taxa de administração, previsão de 
lucro, frete, seguro, combustível, EPI's, transporte dos equipamentos, instalação, montagem e desmontagem, 
bem como as despesas com alimentação, transporte e hospedagem dos funcionários, entre outros necessários 
ao cumprimento integral do objeto contratado, não cabendo quaisquer reclamações posteriores, constituindo-
se, portanto, na única remuneração devida pelo CONTRATANTE para execução completa do objeto. 
5.3. Os preços dispostos no presente Termo, somente poderão ser REVISADOS observadas as disposições 
contidas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA - DO RECURSO FINANCEIRO 

6.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta dos recursos financeiros alocados na 
seguinte dotação orçamentária: 

Órgão: 02.06.002 - 
Projeto/Atividade: 
Projeto/Atividade: 
Projeto/Atividade: 
Projeto/Atividade. 
Projeto/Atividade: 
Projeto/Atividade: 

Fundo Municipal de Educação 
2012— Gestão das Ações — PNAE ENSINO FUNDAMENTAL/FNDE 
2018 - Desenvolvimento das Ações do Fundo Municipal de Educação - FME 
2054 - Gestão das Ações - PNAE AEE/ FNDE 
2055 - Gestão das Ações - PNAE CRECHE / FNDE 
2056- Gestão das Ações - PNAE EJA/ FNDE 
2058- Gestão das Ações - PNAE PRÉ ESCOLA/ FNDE 

- Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo; 

- r-
4 
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- Fonte de Recursos: O- Recurso Ordinário 
- Fonte de Recursos: 01 - Educação 25%; IS - FNDE; 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

7.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da protocolização da Nota Fiscal 
com o devido ateste da execução do objeto. 
7.2 A Nota Fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitação e deverá vir 
acompanhada das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista. 
7.3 A contagem do prazo para pagamento, estando o objeto devidamente executado e toda a documentação 
completa e de acordo com as cláusulas deste Termo, iniciará somente quando da abertura do expediente de 
pagamento no órgão que emitiu a nota de empenho ou o contrato. 
7.4. O pagamento devido ao contratado será efetuado através de transferência bancária, apôs a entrega do 
bem, devidamente atestado o cumprimento da obrigação do objeto da licitação, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis, após a apresentação da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) conferida(s) e aprovada(s) pelo setor de 
liquidação do Município. 

7.5. A nota fiscal/fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à CONTRATADA para as 
necessárias correções, contando-se os prazos acima estabelecidos a partir da data de sua reapresentação para 
efeito de pagamento. 

7.6. A devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma, servirá de pretexto 
para que a CONTRATADA suspenda o serviço do objeto deste contrato. 

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE, DA REPACTUAÇÁO DE PREÇOS E DO REEQUIL1BRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO. 

1) DO REAJUSTE 

Não haverá reajuste de preços durante a vigência do instrumento contratual, bem como dos eventuais aditivos 
firmados. 

2) DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

Será permitida a repactuação do contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, a 
contar da data do orçamento a que a proposta se referir, ou da data da última repactuação. Será adotada como 
data do orçamento a que a proposta se referir, a data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou 
equivalente que estipular o salário vigente à época da apresentação da proposta, vedada a inclusão, por ocasião 
da repactuação, de antecipações e de beneficies não previstos originariamente. A repactuação será precedida 
de demonstração analítica do aumento dos custos e em casos de contrata* de terceirização. 

3) DO REEQUHÁBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

Poderá haver reequilíbrio econômico-financeiro do instrumento contratual na hipótese de sobreviverem fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução 
do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica 
extraordinária e extracontratual (art. 65, inc. II, alínea d). 

Nesse caso, a CONTRATADA deverá demonstrar analiticamente a variação dos componentes dos custos do 
Contrato, devidamente justificada, onde tal demonstração será analisada pela Prefeitura para verificação de sua 
viabilidade e/ou necessidade. 

tit 
5 
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CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO 

O prazo para execução e vigência dos serviços serão até 31 de dezembro de 2022 a partir da data da sua 
assinatura. 

Parágrafo 1°. Findo o prazo indicado acima, o CONTRATO poderá ser renovado por novos e sucessivos 
iguais períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, observado o disposto no parágrafo 2". 

Parágrafo 2". As renovações sucessivas do CONTRATO ficarão sujeitas ao interesse da Prefeitura quanto a 
manutenção do objeto e de os preços praticados, com os reajustes legais, estarem de acordo com as práticas de 
mercado. 

Parágrafo 3°. A prorrogação a critério do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo, de acordo com os Art 
57, seus incisos e parágrafos e 65 seus incisos e parágrafos da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO 

10.1. A fiscalização do Termo de Contrato será exercida pelo fiscal Sr. Evemar Reinado Aragão designada 
pela secretaria solicitante, através da PORTARIA 179/2022. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 

10.1. Este instrumento contratual poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, 
independentemente de notificação ou interpelação judicial, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93. 

Parágrafo único. A inobservância por parte do CONTRATADO de todos os termos e condições deste 
CONTRATO não constituirá novação e nem ensejará renúncia ao direito de exigi-los a qualquer tempo por 
parte do CONTRATANTE. 

10.2 A inexecução, total ou parcial, do presente Contrato enseja sua rescisão, com as consequentes penalidades 
contratuais e legais. 
10.3. O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses previstas no Art. 78 da 
Lei Federal if 8.666/93, sem a obrigação de indenizar a CONTRATADA, desde que não cause prejuízo a 
mesma. 
10.3.1. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos 1 a XI do Art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93 não cabe à 
CONTRATADA direito a qualquer indenização. 
10.4. O inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a ocorrência de quaisquer das 
situações descritas no Art. 78, da Lei Federal n° 8.666/93, será comunicado pela parte prejudicada à outra, 
mediante notificação por escrito. 
10.5. A rescisão deste contrato implicará a retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos 
prejuízos causados à CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

12.1 O objeto executado e estando de acordo com o previsto no Edital de Licitação, na Proposta de Preços e 
nas cláusulas contratuais, e ainda, observada a Legislação em vigor, será recebido pelo CONTRATANTE 
mediante atestado do responsável, anotando nome e matrícula: 
12.1.1 provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço cgJ especificação; 

6 
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12.1.2 definitivamente, após verificação da qualidade do serviço e consequente aceitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

13.1. DA CONTRATANTE 

13.1.1. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de 
acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência. 
13.1.2. Efetuar o pagamento ao licitante vencedor, quando da sua contratação, de acordo com o preço, os 
prazos e as condições estipuladas neste Edital. 
13.1.3. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual, bem como o pagamento das taxas e impostos, 
empregados e demais despesas necessárias ao bom andamento dos serviços; 
13.1.4. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual 
diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 
13.1.5. Rejeitar, no todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, o serviço de objeto que estejam em 
desacordo com o firmado, podendo exigir, a qualquer tempo, a substituição dos que julgar insuficientes ou 
inadequados; 
13.1.6. Aplicar a Adjudicatária as sanções regulamentares e contratuais depois de constatadas as 
irregularidades, garantido o contraditório e ampla defesa; 
13.1.7. Fornecer à contratada todas as informações, esclarecimentos, documentos e demais condições 
necessárias à execução do contrato. 
13.1.8. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, 
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis; 
13.1.9. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução 
dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
13.1.20. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
13.1.21. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

13.2. DA CONTRATADA 

13.2.1. A Contratada obriga-se a fornecer o objeto, conforme descritos no Termo de Referência. 
112.2. Além dos encargos de ordem legal e os demais assumidos em outras cláusulas e documentos 
integrantes deste Termo de Referência e sem alteração dos preços estipulados, obriga-se, ainda, a 
CONTRATADA a: 
13.2.2.1. Direcionar todos os recursos necessários, visando à obtenção do perfeito fornecimento/serviço do 
objeto contratual, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao 
CONTRATANTE; 
13.2.2. Prestar o serviço/fornecimento em conformidade com as disposições do Termo de Referência e de 
acordo com a proposta apresentada; 

• '( 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Travessa Professora Helena, s/n centro de Santa Rita de Cássia-Ba CEP: 47.15000. 

13.2.3. Prestar o serviço/fornecimento de acordo com os aspectos qualitativos e quantitativos consoantes a 
legislação pertinente, mantendo durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas neste procedimento licitatório, em compatibilidade com as obrigações assumidas; 
13.2.4. Providenciar a imediata correção dos defeitos apontados pela contratante quanto aos produtos 
fornecidos, o objeto da contratação, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes do 
fornecimento, no prazo assinalado pelo Município; 
13.2.5. Na hipótese de descumprimento da obrigação no prazo assinalado, fica facultado ao CONTRATANTE 
requerer que ela seja executada à custa do detentor do contrato, descontando-se o valor correspondente dos 
pagamentos devidos ao detentor da ata; 
13.2.6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato; 

13.2.7. Responsabilizar-se por todas as despesas da execução do contrato; 
13.2.8. Cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, incluindo seguro contra 
riscos de acidentes do trabalho, com relação ao pessoal designado para a realização do fornecimento, que não 
terão com o CONTRATANTE qualquer vínculo empregatício; 
13.2.9. Apresentar durante a execução do contrato, caso seja solicitado, documentos que comprovem estar 
cumprindo a legislação em vigor, com relação às obrigações assumidas, em especial, com encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 
13.2.10. Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao 
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, na execução do fornecimento objeto da licitação, não sendo excluída, 
ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou acompanhamento pelo 
CONTRATANTE. 
13.2.11. Indenizar terceiros e/ou o Contratante, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização por 
parte deste, pelos danos ou prejuízos a que der causa, por dolo ou culpa, assegurados a ampla defesa e o 
contraditório, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências 
das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 
13.2.12. Submeter-se à fiscalização por parte da Contratante, bem como às disposições legais em vigor; 

13.2.13. O prazo para prestar o serviço não poderá exceder a 02 (dois) dias úteis após a emissão de requisição 
da Secretaria Solicitante. 
13.2.14. A contratada será responsável pelo descumprimento de suas obrigações contratuais nos casos de 
negligência de pessoal ou intervenção por de elementos não autorizados pela contratada, exceto por motivos 
resultantes de caso fortuito, definidos no art. 393, da Lei n°. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 
13.2.14. Assumir todos os possíveis danos fisicos e materiais causados à Prefeitura ou a terceiros, advindo de 
imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução dos serviços. 
13.2.15. A Licitante vencedora, após assinatura do Termo Contratual, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que a Administração entender necessárias nas quantidades 
do objeto, na forma do § 12 do Artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93. Fica estabelecido que a 
CONTRATANTE poderá realizar supressão superior a 25%, desde que por acordo entre as partes e mediante 
termo aditivo, que será devidamente assinado por ambas as partes, conforme inciso II, do §2°, do art. 65, da 
Lei Federal n°8.666/93. 
13.2.16. Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da obrigação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

14.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE 
e ampla defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções. 

e's 

dera, garantida a prévia 
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ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Travessa Professora Helena, s/n centro de Santa Rita de Cássia-Ba CEP: 47.15000. 

14.1.1 Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades; 
14.1.2 Penalidade de multa, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada a sanção 
oficialmente, aplicada nos seguintes casos e proporções: 
14.1.2.1 Em caso de execução irregular do objeto contratado ou descumprimento de cláusula contratual ou 
norma de legislação pertinente: 10% (dez por cento) do valor total do contrato; 
14.1.2.2 Atraso injustificado no início da execução do objeto em relação ao prazo estipulado na cláusula sexta 
deste contrato e condições dispostas no Termo de Referência: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de 
atraso sobre o valor total do contrato, até o limite de 30 (trinta) dias, após os quais a multa aplicada será de 
0,7% (sete décimos por cento) e a consequente rescisão contratual; 
14.1.2.3 Atraso na regularização do serviço rejeitados, após o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de 
comunicação oficial, sujeitará à CONTRATADA multa de 01% (um por cento) do valor do serviço 
questionada, por dia de atraso. 
14.1.3 Rescisão contratual; 
14.1.4 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública, por prazo de até 2 (dois) anos; e 
14.1 .5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 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 após a licitante ressarcir a Administração por eventuais prejuízos 
causados e, após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 
14.1.5.1 Para aplicação da penalidade de inidoneidade o prazo de defesa prévia do interessado será de 10 (dez) 
dias da abertura de vista; 
14.1.6. Para aplicação das demais penalidades, o prazo de defesa prévia do interessado será de 5 (cinco) dias 
úteis a contar da intimação do ato; 
14.1.7 A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, e não terá caráter 
compensatório, sendo que a sua cobrança não isentará a obrigação de indenizar eventuais perdas e danos; 
14.1.8 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia apresentada pela 
CONTRATADA, quando exigida, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia, além da perda desta, 
a CONTRATADA responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida a garantia, à 
Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATADA o valor 
de qualquer multa porventura imposta. 
14.1.9. As multas moratórias previstas nos itens acima são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou cumulativamente, ficando, porém, o seu total limitado a 30% (trinta por cento) do valor da 
integralidade da avença. 
14.1.10. Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da 
CONTRATADA e motivos injustificados, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito 
de contratar com a Administração, além de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, independente 
de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei. 
14.1.11. Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os 
prejuízos dela advindos para a Administração Pública, a reincidência na prática do ato e as justificativas 
apresentadas pela CONTRATADA, sendo que, se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou de 
reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo Município, a CONTRATADA ficará isenta das 
penalidades mencionadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA EFICÁCIA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 
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15.1 O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário Oficial da 
Entidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

16.1. O presente instrumento que obriga as partes por si e por seus sucessores não poderá ser objeto de cessão 
ou transferência a terceiros, sob pena de caracterizar justa causa para rescisão contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR OU OMISSOS 

17.1. Tal como prescrito na lei, o CONTRATANTE e o CONTRATADO não serão responsabilizados por 
fatos comprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, ocorrências eventuais cuja solução se 
buscará mediante acordo entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1. Fica eleito o Foro de Santa Rita de Cássia para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente 
contrato. 
18.2 E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, tendo um só efeito legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, após lido, o subscrevem. 

Santa Rita de Cássia/BA, 18 de julho de 2022 

José %péUito Rocha 4tagãó 
Prefeito Municipal de Santa Rita de Cássia/BA 

CONTRATANTE 

4á-401-145\
SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE LTDA 

03.216.797/000147 
Samuel Ribeiro Teixeirense 

CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

i a  UP,-4.0u.0 c IS h£ 

CPF: Cci, +) . - g' 

23 /LM L) SI LAJA-
CPF: 5- 1/ 271

LAGN 1 ott5-2clyss1160 
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DIÁRIO OFICIAL 
Prefeitura Municipal 

de Santa Rita de Cássia 

ESTADO DA RAMA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: I3.880.711/0001-40 

Fainas. Professar. Helena, she. Mirre oiro, Sala Rita de Cámás-BA, CEP: 47.150-009. 

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 

PROCESSO DE ADMINISTRATIVO 059/2022. 
PR EA ;ÃO ELE IRÔNICO e": 002,2022 
CONTRAIO e": 201212022. 
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SANTA RITA IDE CÁSSIA/RÃ. 
CONTRATADA: SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE LTDA, pessoa juridica de 
direito privado, inscrita no CPNJ sob o o" 03.216.797,0001-57. 
OBJETO: Aquisição de genetos alimentícios destinados ao atendimento da merenda 
escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino Básico do Município de Santa Rita de 
Cássia para o ano letivo de 2022. 
VALOR GLOBAL: RS 713.250.00 (setecentos c treze mil e duzentos e cinquenta 
reais). 
VIGÊNCIA: 18 de julho de 2022 até 31 de dezembro de 2022. 

Santa Rita de Cássia —Bahia, 18 de julho de 2022. 

Certificação EITGEW4Y-JOENOLVP-3FZIRIKET-K05FSA60 
Venee eletrônica disponivel em: httpsildoinnong.br/balsenteritedocassmi 

Documento assinado digitalmente atufem* P412 n02.200-2/2001 de 24/0812001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -1CP Brasil 



MIN OFICIAL 
Prefeitura Municipal 

de Santa Rita de rásçl'a 

ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUSICIPAI. DE SANTA RITA DE CASSe 

GSM* do Prateio 
CEP: 47150-000CIIRI:13.830.711/0401-40 

Tomem* P~ noir" *4*- çalle - Sie htin*Márdwieminht giabr -Sn meei~ - - CILINSZISS400 

PORTARIA X° 171 DE 04 DE JANEIRO DE 2022 

Designar serviram muna 
os ~gatos celebrados 

O ~tio eitumosva. DE SANTA RITA oe cássia., EM:iode es no 
uso da sue etribulpfre que fee5 cedem o Inciso Via do Art 110 de tal Cheinha do 
kilundeo, moer 

Art. 1° Designar para fscanzer os contrate ce 
diegures ~da 

I - Aline Santos Brama (Cher da Dielki de Corte Avaliação • Auderia 
como fiscal dos cornetos adisbrados pare Suaste ~cie, de Siada 

II - Theme Augesto de eile Reis. (Direta de Eassenae como lasi dos 
canetas celebrados per* Socreteris Municipal de Educação e Cultura 

III - ene Rena*, Pegão, (Amuare Técnico de Tanta) como Peai 
dos demais contratos celebrados elo Inundei de Surda Rh de Cássia 

Considerando que o fiscal de mamei deve conhecer deldhedermene o 
inetrurnento contridual e o edital da Ileaplo • ar fiscalizado, anotando ali miem 
Peno Ma as Ocorances relacionadas assàa eascuingo, derma ais guies 
ditada com os danais uses cangarem da Adneistação pereci fiel curriprinmio 
das deusas Me setaktieddes 

Constituem atribuições do fiscal ora designado, coordenar, acompanhar e 
lisciater a execução doe contatos sob sim reeponsebindede e mie repudia* 
raleados obervando quem. campe, para tanta; 

Documento 

Certificação Digitgl TSUVWL2Y-146USNOD-CC6EWL)(P-CIVCALHTY 

Versão eletrônico disponível em https/Moem ong bobabeantareadocessia 

te ~fome n°2200-Z/200T de 24108,7001, que Institui a Infra-esbutura de Chaves Púbicas assietre - CP Brasil 



Prefeitura Municipal 

de Santa Rita de Cássia 

ESTADO DA BREIA 
MIDEDEML DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

Galeote do Profielto 
CEP: 47.1804300 CNPJ: 11.888.711,0001-40 

75" 0"atrONSdin.14" CnObt, - htlpasartantrettagbeir MESAS* Ofein - aP17.15040 

- Propor a oalabsecio de Mera ou ramisilo, quando mmessido, controlar o 
prazo de v ncia do instrumento contratual sob sim responsabilldada 

2 - Manter controle atualizado dos pagamentos *tatuados, em ordem cronológica 
cintando para que o valor do contrato não NO alterado; 

3- Comina, fcmalmenta a unidade competente opte contatos presta oom a 
contratadadas Sidmiss cometem malva Ou ~dada 

4... Solicitar. jUnidadeoowpetente. esclamdnwtø marca do connies sob sus 
reaponsabedade; 

5- Autiodzar.loonernenlis, quando da 
da garantia contratual tom fliVOW da contratada; 

-Manter, sob em guarda, atrás dos processos de con~lio; 

7 - Emaranhar, á autoridade compainta, eventuais pedidos de modillowas no 
acocoraras finco-financatro. subeltuM3es de matarás e equipamentos, formulados pala 
contratada: 

8 - Confrontar os preces o quantidades cor 
astabelsoidas no (entalo: 

9 - Receber • negar Notas Anã • 1Sn aos Sem competes, 
fiscelizendo a edetivetrilo doe pagamantos nas dás prier~ em cada inatrunento 
contai No caso de obras, ~Mn as nisdiaSes e no MC de ~Md dano nas 
obras cot em conlunb com o almomdfacto • anatar: 

Documento a 

CearICE1950 Natal TSUVWL2V-iA6USNGB-CC6ÉWD(P-CNCPLHTY' 
Versão eakirMiCEI deponível em hdpsildoemoig bebarestdantadecessie 

te urnlbmze MP n2a2nool de Nioamoot que institui a heraestrututa de Chaves Ptibrwas artatteita -O Meti 



OFICIAL 
Prefeitura Municipal 

de Santa Rita de Cássia 

ESTADO DA DANA 
PREFETTURA NUNICIPM. DE SANTA RITA DE CASSIA 

~nua do Prelielbe 
00: 47.112:14100 CNN: 13.8110.711~14O 

Heksa rité -Ca". Sitr lompins.~~1. - som Ra Sus -Ore anon 

10 - Vetar ao o prazo deontrega, itipeoftcastsse e quantidades alio descarno 
com o estabelecido no eletrumena Oalaaarat 

11 - Notfficar. contratada para any ce 
dna OU pare efetuar a entrapa doe 

12 - Sugerir ao a 
deacceriptirnentod• ditteutes contratueis. 

15- Determinar. reparaplo, riano", recionanao ou subelttuipkt, na 
rpm contratada, no total ou arn pano% o objeto do canto em %me •II 

ckefallon ou incornapeas reieutoritat de ezeonlio ou de metarbie 
ern~ 

18 - Deve *Mar, no todo ou ein perle, obre, eardoo ou fornOlanierio ~ale& 
em areao0013 com o tontreiee; 

17- Emir e ainegurer o cumprimento doa prema "Sana slitabileckiss 

18 - Ex r o currarimento dei tules do contrato e 
(verificars eatetande depooelvel subcontrato" vedada contratualmente, pot 

Certrficaçao Dk& TSUV4L2Y-JA5USTIGB coSaVDCP-Civarlifrr 

Documento a 

Versão etetránoca disponivel em http&I/doem org bobalsentantadecessia 

te Orinkfrne PAFfn• 2200-212007 de 24/08,2001,que kutitui a infra-mutua de Chave - CF Orla 



Prefeitura Municipal 
de SantaRíta de Cá ssia 

DA BANIA 
DE SANTA RITA De CASSIA 

Debita do Prefeito 
CCP: 41.180480 CNP& 13.888.111/0001.40 

Inan Palre~. ffint 4in " COROO Sdr 1~Shtgot gata gthtik CAPOM-• at 

- Aprovar a madceo doa serviços efelivarnents malhada oro coneonencla 
com o nina d• soacuplo nardo no ~do (o Soe areis deve eleita a conclua° 
d• caniço* que Mio bruni toteltriarito enocutedom). 

20- Comunicar a autoridade Mmador, em Mal, Wookadd ~MIM Late 
requeira ~eu ou providencias que ultrapassam soa compreenda. em ta de MICO 
ou Intinanda de poondao ao inflar* pargo; 

21 - Dosa probcotaf Junto a outaidade tuperkw, qualquer rapiotro tio ~dada 
ou Impouálilldade poro o compninerno de sua obrigações com lekadikeção doe 
elements Impedirem do soa an'do da ~da" além das providencio • agpla• que 
porventura arrienctor atilada 

~tatua mediante Iro ditonsiancedo ~Mo paias 

23 - Emita atendadao de mak* doe serviços preetodot Coartictbea ou 
aleolados), 

24 - Dem observar a Nonos Interna n" 19/2008 do 
ao respon~dedes do riscai do contrato; 

25 - Podeis soacitar asoesacranienbt Witntio neckiwakio tom a aonde 
antecodancia; 

26- Dem* anota Sn natio ar!~ todas as couta alaS 
ourtingo do ecoado, dotanninedo o que for neataidlo 1 moul~ 
datenos abanada. Miavas do notiraçõos acres can 91ObC4s; 

COCA a 
Mai ai 

Cereficação Digital TSUVI4t2Y-146USAFG8-CC6EWLXP-CNCPUITY 

Versão Me1n5nma disponível em. htlesJ/doem.mg.bribalsanteMadecassie 

Documento assinado digttdmente salame MP n°2200-2/2001 de 24/08,2001, queinstitul a Infm-estruturade Chaves Pó Brasileira - CP 8tasti 
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