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LUÍS EDUARDO mAALHÁES 

CONTRATO N°. 015/2016 

A CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoa jurídica — CNPJ sob o número 04.214.440/0001-00, sediada na Rua 

Octogonal, n° 684, Jardim Imperial, Luís Eduardo Magalhães — BA, representada pelo 

Presidente ELTON ALVES DE ALMEIDA, brasileiro, inscrito no RG sob n° 13290054-81, 

portador do CPF/MF n° 026.517.205-50, doravante denominada CONTRATANTE e a 

empresa CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME neste ato 

representada pela Sócia Administradora, CLAUDIANA ALVES DA SILVA, inscrita no 

CPF/MF n°. 292.139.508-88, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que 

consta, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n°. 007/2016 e 

consequentemente, da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N°. 005/2016 e em 

observância ao disposto nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n°. 

3555/00 e alterações posteriores, da Lei Complementar n°. 123/06, do Decreto n° 6.204/07, do 

Decreto Municipal n°. 971/2006 e subsidiariamente da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, 

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

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de copa e cozinha para a Câmara Municipal de 

Luís Eduardo Magalhães-BA. 
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cik M tfivi  

Subcláusula S 

Câmar 

Subcla 

ser adq 

gunda - A locthiriOsão.:dos prOasionflj$responsáveis até as unidades da 

nteira responsttláde aio resa contratada. 

LUÍS EIDUA,no MAGALIIAES 
CLÁUSULA SEGUNDA — DO FORNECIMENTO 

Quando da solicitação a empresa contratada deverá prestar os serviços/fornecer o objeto de 

forma imediata na sede da Contratante de acordo com as especificações constantes de cada 

Ordem de Serviço, no prazo estipulado pela Câmara Municipal, conforme especificações 

contidas no termo de referência, no Edital e na Proposta apresentada. 

A CONTRATADA se obrigará a prestar os serviços/fornecer o objeto descrito neste 

diretamente na sede do Poder Legislativo durante todo o seu horário de funcionamento, de 

forma integral, de acordo com as c int/ orara Municipal de Luís Eduardo 

Magalhães. 

Fica ressalvado o dever d
rit 

nce ç 

município de Luís Eduardo ag 

para atender as solicitações 

requisição emitida pela Câmar.,  :_ts u 	•al 

et 

.5cimento, filial ou sede no 

arat
,  

ão que ateste sua capacidade 

or no ato do recebimento da 

Subeláusula Primeira - O objeto desta licitação deverá ser prestado em conformidade com o 

estabelecido no edital e na proposta 'apresentada. 

empresa(s) vencedora(s) deverá (ão) providenciar a devida substituição necessária, correndo 

por sua conta e risco, sem nenhum ônus à Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães-BA, 

no prazo estabelecido formalmente pela Administração, observando-se as condições 

estabelecidas para o fornecimento, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções administrativas 

estabelecidas pelas leis federais n° 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA VINCULAÇÃO 

Este Contrato guarda consonância com as normas contidas na Lei n° 8.666/1993, Lei n°. 

10520/2002, Edital do Pregão Presencial n°. 005/2016 e seus anexos, no Termo de refer"ncri, 
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do objeto; 

e) escl ec 

forneci e 

CONT 

TADA toda*4q°itálqu, f`r ida, em tempo ção ao 

que a 

objeto 
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LUÍS Eputd1340 mAGALIINAES 
à Proposta de Preços da CONTRATADA, à Nota de Empenho e demais documentos que 

compõe o Processo supramencionado que, independentemente de transcrição, fazem parte 

integrante e complementar deste instrumento. 

CLÁUSULA QUARTA — DO REGIME DE EXECUÇÃO 

O regime de execução deste contrato é INDIRETO POR MENOR PREÇO GLOBAL. 

ti,SYSPINTRATANTE 

CYj, 
Yitta 

CLÁUSULA QUINTA — DAS OB 

São obrigações da CONTRAI 

a) Supervisionar a prestaçã rei ir)  

na execução e correção das falha 

b) Efetuar os pagamentos, obse 

c) designar representante par 

fiscalização das atividades contratuais; 

d) Permitir que o pessoal da CCINT 

,r)(- 1( ,..1Lir: 

c5,  contrato, exigindo presteza 

nar-se com 

disposiçoes óprio do Termo de Referência; 

ataria como responsável pela 

'FADA tenha ace.-'4ab,:alo:; ocal da execução/fornecimento 

solicitado pelo Setor responsável; 

O manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto 

contratado. 

g) receber a execução/fornecimento do objeto desde que atenda aos requisitos deste contrato e 

do Edital, ou indicar as razões da recusa; 

h) A CONTRATANTE se reserva o direito de acompanhar e fiscalizar o objeto deste contrato 

através de um representante da administração, especialmente designado, a quem caberá 

registrar em livro ou documento próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 
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RUIS EDUA Itho istAGALIÃES 
deste contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados 

CLÁUSULA SEXTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades 

inseridas no Termo de Referência (Anexo I do Edital): 

a) executar o objeto de acordo com as especificações do Edital do Pregão Presencial n.° 

005/2016; os quais deverão ser sem d MA, segundo os padrões definidos pelos 

órgãos de controle de qualidad2s9rXroniz 	que c '4  considerando-se as 

disposições da Lei n.° C78/9 	 esar/s Consumidor) quanto às 
1/4.1 

responsabilidades dos licitantes 	 materiais nos casos de sinistros 

que acarretem danos à Câmara 	 ersão do ônus da prova. 

b) Substituir de imediato o(s)o u '  s) danificado 	ência de fatores físicos e/ou 

químicos, quando reclamado pela contratante, tudo de acordo- com as disposições do código 

de defesa do consumidor. 

c) Arcar com okônus resultantes 

de con av 	ej 

obriga 

extraiu 	 Cr 

or culpa 

d 'quaisquer ações, 

sua tSÉEtte qgraiilqkér 

bi 

11■ 

demandas, custos e despegas decorrentes 

de seus em .,postos, 

ais ou 

Á  das  ao 

cumprimento do contrato a ser f rmado; 

d) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstas na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 

própria, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a 

CONTRATANTE; 

e) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 

vitimas os seus empregados quando da execução/fornecimento do objeto, ainda que 

acontecido em dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiro 
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atendendo pronkamente a quaiscui eclamações; 

ente pelos dan s tsadob ceta ou indiretame 

de 	e R- 

o 

f) Res 

CÂM 

prepos 

nio da 

os ou 

ção ou 

HÁS EDUARDO iviAGALHAES 
I) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionada à 

execução/fornecimento do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 

contingência; 

g) Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução do 

serviços/fornecimento do objeto deste Contrato; 

h) Em nenhuma hipótese a CONTRATADA, poderá veicular qualquer publicidade ou 

informação citando a CONTRATANTE sem a prévia autorização da mesma; 

i) Indicar uma pessoa hábil para c a ar...44‘Th gestor, a fim de resolver todas as 

fetitquestões referentes ao bom and hfo do a+ 

j) Substituir de imediatto( 	 adoto,  quando reclamado pela 

as as condições exigidas para 

tal do Pregao 	ial n°. 005/2016. 

1) Tomar todas as providências hécosárias à fiel execuçãodantrato; 
nti,"1 

m) Prestar todos os esclarecihatOS que lhe forehnO1Witados pela ADJUDICANTE, 

do acompanhamento realizado pela ADJUDICANTE; 

n) Comunicar à ADJUDICANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos que julgar necessário; 

o) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de interesse da 

ADJUDICANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução contratual 

devendo orientar seus empregados nesse sentido; fornecer o objeto conforme especificação e 

preço registrados no edital e contrato; 

p) Fornecer o objeto solicitado no respectivo endereço do órgão ADJUDICANTE; 
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CONTRATANTE. 

k) Manter, durante o período 

habilitação e qualificação exig 
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r) A ADJUDICADA 

eventualmente 

s) É de inteira 

devendo os 

validade estipulado, 

fabriçação, imperfeição, 

marca diversa 

t) As entregas 

08:00 horas 

u) A empresa 

v) A contratada, 

de fornecimento, 

x) As NF deverão 

deverão está 

seja, para cada 

_Serviços develf  

CLAU U 

O obj e 

setenta e um 

proposta da 

necessários à 

, 	LUIS 
deverá 

possa ter acesso, 

responsabilidade 

mesmo estar acondicionados 

obrigando 

vicio, 

da estipulada na proposta 

à 12:30 horas, de S 
r 

contratada de 

quando referen 

terá o prazo d- 

ser entre!, ei-i 

de acordo com o 

compra de M 

ser emitida NF 

1 	' 

t 	i 	. 

mil setecentos e 

CONTRATADA, 

perfeita execução 

de produtos/materiaiOseM 

MUN, 

lik 

EDUARDO mAGALIIAES 
garantir o sigilo e 

durante os procedimentos 

da contratada assegurar 

em embalagens 

— se, ainda, a substituir 

qualidade inferior 

no prazo fixado 

a-Fei , .1 

ent : 	i. 	a 

urs 	' 	, o 	de jlel'n'■:it)  

i 	o 	s para en eg 

-- -:ante a entrega 

ped,i do (autorização 

sr Permanentes, 

ek 	ali tes' . 

RÁ  e,  toi li i • si 

..,, Ithiew- . 
trinta e três reais 

compreendendo todas 

deste Contrato: 

tgikroxarifado, 

# 

a inviolabilidade das 

de fornecimento 

a quantidade dos produtos 

apropriadas e dentro 

os produtos com 

ás solicitadas, produtos 

pela contratante; 

deverá 

ta- Fr‘,106 

L 	. tadoSede do Poder 

e ra.os o recebimento 

- rial solicitado. 

	

ok, 	,L i aterial 	solicitado. 

de fo ioçimento/ordem 

s de Consumo 

, 
Á . 	, 	. 	. - 

, obtido durante a licitação, 

as despesas e custos 

informações 

dos seus 

do 

estragados 

ser realizada 

. 	: 	„l ,r 

diretos 

problemas 

Legislativo; 

da autorização 

As 

de serviço), 

e Prestação 

constantes 

que 

materiais, 

fornecidos, 

prazo de 

de 

ou de 

das 

mesmas 

ou 

de  

ento e 

da 

e indiretos 

ITUM UND QTD DESCRIÇAO VALOR 
. 	, 

MAR 

4 

yALot 
- ,i— :.:,„ 

“TOTA UNTIÁRIO` 
1, 

01 UNIDADE 1.500 AÇÚCAR CRISTAL DE 1KG 3,99 cristal 5985,00 

02 UNIDADE 10 ADOÇANTE DIETÉTICO 
CAIXA COM 50 SACHÊS DE 

10,50 Zero cal 105,00 

S
i 

----.. 
I 	U.L. 

6 

..----------- 

------ 
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„ 
LUIS EDUARDO mAGALIIAES 

1G 	— 

03 FARDO 600 ÁGUA MINERAL COM GÁS 
DE 12X500 ML 

19,99 itiquira 11994,00 

04 FARDO 3000 ÁGUA MINERAL SEM GÁS 
DE 12X500 ML 

14,50 itiquira 43500,00 

05 UNIDADE 25 BANDEJA INOX TAMANHO 
40X30 CM 

90,00 garçon 2250,00 

06 PACOTE 1000 BISCOITO ÁGUA E SAL, 
SEM GORDURA TRANS 
AMANTEIGADO PACOTE 
COM 3 UNIDADES 

5,49 fortaleza 5490,00 

07 UNIDADE 1000 CAFÉ MOÍDO 
EMPACOTADO A VÁCUO 
PACOTE DE 250G 

4,99 pilao 4990,00 

08 UNIDADE 450 CHÁ DE CAMOMILA 
12X1OG 

3,90 marata 1755,00 

09 UNIDADE 450 CHÁ DE ERVA CIDREIRA 
12X1OG 

3,90 marata 1755,00 

10 UNIDADE 450 CHÁ DE ERVA DOCE 
12X1OG 

3,90 marata 1755,00 

11 UNIDADE 450 CHÁ DE HORTELÃ 12X1OG 3,90 marata 1755,00 

12 UNIDADE 15 COADOR PARA CAFÉ EM 
FLANELA GRANDE 

3,90 franecom 58,50 

13 UNIDADE 30 CONJUNTO COM 6 
UNIDADES DE COPOS EM 
VIDRO AMERICANO 
GRANDE 

75,00 cisper 2250,00 

14 UNIDADE 25 CONJUNTO COM 6 
UNIDADES DE XÍCARAS 
COM PIRES PARA CAFÉ, 
COR BRANCA, TAMANHO 

90,00 melanine 2250,00 

IP 
.4 	, A. 
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vi,. Ni twie  

r 	 # 

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

GRANDE. 

15 UNIDADE 25 CONJUNTO COM 6 
UNIDADES DE XÍCARAS 
COM PIRES PARA CAFÉ, 
COR BRANCA, TAMANHO 
MÉDIO. 

65,00 melanine 1625,00 

16 UNIDADE 2 CONJUNTO COMPLETO 
DE TALHERES INOX COM 
42 PEÇAS 	Pk, IVI UN 

189,00 martinazzo 378,00 

17 UNIDADE 10 CON 	IDE 	O 
ML 

,00 nadir 750,00 

18 UNIDADE 1000 COPO D 	 EL 
POLIE 	RHP:1 1  O 
TRAN 	R I 	E DE 
100X2 

, 

r4,90 

. 

ultra 4900,00 

19 UNIDADE 1000 

r . 

COPO DESCIRTAVEL . 	,  
POMES:TU:ÉN° 
TRANSP } 	) NTE DE 100X50 
ML 

2;75 ultra 

lad 
ai 

2750,00 

20 UNI i A 17J e 

	

1  e. 	A T • 	ICA CO 

1 Ct.; tf 
	1 0 E 

	

, 	 1 	P 	' 

ni  A 
X.Jil 

e 	tol.ii1 2850,00 

li 

21 UNIDADE 10 GARRAFA TÉRMICA COM 
VÁLVULA CAPACIDADE 
DE 1,8 LITROS 

109,00 tremolar 1090,00 

22 PACOTE 300 GUARDANAPO PARA 
BOCA, TAMANHO 
GRANDE, COR BRANCA, 
PACOTE COM 50 
UNIDADES 

4,20 scott 1260,00 

23 PACOTE 5 MEXEDOR DESCARTÁVEL 
PARA CAFEZINHO EM 
PLÁSTICO CRISTAL 

19,50 shawplast 97,50 

8 1 
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tre 

LUÍS EDUARDO MAGALHAE  S 

PACOTE COM 250 
UNIDADES. 

24 UNIDADE 4 REGISTRO/REGULADOR 35,00 imar 140,00 
DE GÁS PARA FOGÃO 
505/01 COM MANGUEIRA 
DE 80CM 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA -0orievto será fixo e irreajustável i_  durante a 
vigência do Contrato. 	

1,, 

 

4S7r 	

Fe 

, 
\c' 	 ok t 

‘) 	 C 
CLÁUSULA OITAVA - DO 	ui T 

O pagamento será efetuado a i ,r° PE I P. TADA, a r• 	, étimo quinto) dia útil, contado 

do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, compreendida nes • s períodos a fase de ateste da 
. 

mesma - a qual conterá o endereço, o CNPJ, o número da Nota de empenho, os números do 

Banco, da Agência e da Contas  Corrente da empresa ou da pessoa física, a descrição clara do 

objeto da contração - em moeda 	ente nacionaLpof intermédio da Ordtlin 	'ria e de 
— - 

acordo 	t,' e i , 	n e 	irri •■ - 	st  onstantes 	na as 	pela 
CON 	- 

RDO 

pro o ta 	a

% 

 e 	p 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para a execução do pagamento, a CONTRATADA deverá 

fazer constar como beneficiário/cliente da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem 

rasuras, a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CNPJ n° 

04.214.440/0001-00. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema 

Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte - SIMPLES, a mesma deverá apresentar, juntamente com a Nota 

Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e 

contribuições, conforme 

O. ra 

legislação em vigor. 

9 
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1T; 

IS EDUARDO MAGALHA LU ES  

SUBCLÁUSULA TERCEIRA — A nota Fiscal/Fatura correspondente será examinada 

diretamente pelo Fiscal designado pela CONTRATANTE, o qual somente atestará a entrega 

dos itens/materiais e liberará a referida Nota Fiscal/Fatura para pagamento se cumpridas pela 

CONTRATADA, todas as condições pactuadas e legais. 

SUBCLÁUSULA QUARTA — Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que 

impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida pelo Fiscal à CONTRATADA e o 

pagamento ficará pendente até que a 	s 	rovidencie as medidas saneadoras. Nesta 

a regularização da situação ou 

o qualquer ônus para a 

dos documentos apresentados, 

NTRATADA para as correções 

aisquer encargos resultantes de CONTRATANTE por 

hipótese, o prazo para paga 

reapresentação do doca 

CONTRATANTE. et 

SUBCLÁUSULA QUINTA 

inclusive na nota Fiscal/Fa 

solicitadas, não respondend 

atrasos na liquidação dos pagãnnentos correspondentes. 

043 — Governo com participação de todos 

2.001 — Gerenciamento das Ações Legislativas 

3.3.90.30.00.00 — Material de Consumo 

CLÁUSULA DÉCIMA — DA VIGÊNCIA 

O contrato terá prazo de validade da data da sua assinatura até 31 de dezembro de 2016, 

conforme solicitação por esta Casa de Leis, asseguradas todas as garantias previstas neste 

Contrato e no Termo de Referência. 
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lá Dano mAGALÉES 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA FISCALIZAÇÃO 

O acompanhamento e a fiscalização do objeto do contrato serão exercidos por meio de um 

representante (denominado Fiscal) e um substituto, designados pela CONTRATANTE, aos 

quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir, e avaliar a execução/fornecimento do objeto 

deste contrato, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que 

surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou 

defeitos observados, e os quais de tu 	ao ciência à CONTRATADA, conforme 

determina o art. 67 da Lei n°. 8.6 

SUBCLÁUSULA PRIMEI 

responsável pela execuç 

CONTRATANTE reserva-se 

dessa responsabilidade, exe 

SUBCLÁUSULA SEGUN Cabe à CONTRATA 

RATADA a única e exclusiva 

utos (objeto do contrato), a 

alquer forma restrinja a plenitude 

zação do contrato. 

tender prontamente e dentro do 

prazo estipulado quaisquer ekiggupgas do Fiscal ou do,suhatituto inerentes ao contrato sem 

que disso decorra qualquer:MOI extra para, a CONTRATANTE  não implicando essa 

atividade der acompanhamen i e fiscalizaVá& Wiquer exclusão 

RATADA e é +6tâ e irrest ' a 	fo 

e 	MA ci 
o dade o servada na execuçao o Contrato. 

miu redução da 

objeto, 

oblema, 

respo 

inclu 

irreg 	de 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em 

nenhuma hipótese, em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, 

prepostos e/ou assistentes. 

SUBCLÁUSULA QUARTA — Os serviços/fornecimento de materiais, objeto deste Contrato, 

deverão estar rigorosamente dentro das normas vigentes e das especificações estabelecidas 

pelos órgãos competentes e pela CONTRATANTE, sendo que a inobservância desta 

condição implicará a recusa dos mesmos, bem como seu devido refazimento e/ou adequação, 

sem que caiba a C TRATADA qualquer tipo de reclamação ou indenização. 
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LUÍS EiluARD0 mAGALIIIES 

SUBCLÁUSULA QUINTA — As decisões e providências que ultrapassem a competência do 

Fiscal do contrato serão encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para 

adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 67, da lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Se, na execução/fornecimento do objeto, ficar comprovada a existência de irregularidade ou 

ocorrer inadimplemento contratual pelo gr l,,pgssa ser responsabilizada a CONTRATADA, 

esta, sem prejuízo das sanções prthos artigo 	(18, da Lei n° 8.666/93, poderá sofrer 

as seguintes penalidades otj,s 	 —1:06 

a) advertência por escrito() 	 ti, 

b) multa de 10% (dez por cen 	 total da contratação, devidamente 

atualizada, sem prejuízo da previstas no art. 87, da lei n° 

8.666/1993, na hipótese de r° °'`sa injustificada da empre =m celebrar o Contrato, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente conVojcada, caracterizando inexecução 

total das obrigações acordadas; 
ms. c) multa de r% (cinco por mato) sobre o valor clã. Nota Fiscal/Fati* referente aos 

servi 	 aterrais em que for constatado 	e 	 ualquer 1 2 	 aquelas obrig 

obrigaçoe para s quais én m s o ixa as pena-lida ficas; 

d) multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, quando da execução/ 

fornecimento do objeto fora do prazo estipulado pela Câmara Municipal de Luís Eduardo 

Magalhães, incidente sobre a quantidade que deveria ter sido entregue, contado a partir do 

primeiro dia de atraso. 

e) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, quando decorridos 30 dias, ou 

mais, de atraso multa de 1% (um por cento) pelo atraso, nos termos do art. 412 do Código 

Civil, incidente sobre o valor total da contratação. A aplicação da multa de que trata esta 

alínea não impede a rescisão/anulação unilateral do Contrato; 

cl 
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LUÍS Eilumum mAGALHAES 
O multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de rescisão 

contratual por culpa da CONTRATADA. 

g) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de 

inexecução total ou parcial do contrato pela CONTRATADA, a qual será aplicada 

gradualmente, conforme a gravidade da infração. 

h) Ficará impedida de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Luís Eduardo 

Magalhães/BA pelo prazo de até 05 (ci c anos, ou enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, a pe 	ílí ca, que p a 	uaisquer atos previstos no artigo 7°, 

da Lei Federal n°  10.520, de 1 ejulhe. 	 ind, tara a licitante às penalidades e 

sanções previstas na Lei F era 	9 	terrires pelo não cumprimento de 

quaisquer das exigências cont 11,51 	çao 	ei 

SUBCLÁUSULA PRIMEI' 	til cação das 	evistas neste contrato não exclui 

a possibilidade de aplicaç 	e outras, previstas na Lei n°  8.666/1993, inclusive a 

responsabilização da CONTRATADA 

CONTRATANTE. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA‘,,kmulta deverá ser recolhida no prazo mWmo de 10 (dez) 

dias a o I d t , 	 data ' rt réttâmento 

SUB A 

CON • f's •,' 

	da 

 —10! dá ninA pode II lak4 esconta o na Nota 

an 	ai a pela 

Fiscal/Fatura ou do crédito existente na CONTRATANTE, em favor da CONTRATADA, 

sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada 

na forma da lei. 

SUBCLÁUSULA QUARTA — As sanções previstas neste contrato são independentes entre 

si, podendo ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras 

medidas cabíveis. 

SUBCLÁUSULA QUINTA —Não será aplicada multa se, justificadamente e 

comprovadamente, o no fornecimento dos materiais advier de caso furtuito ou força maior. 
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da Lei n°. 8.666/93 e alterações 

isão, com as consequências 

yrri  14 

buS EDUARDO mAGALÉS 

SUBCLÁUSULA SEXTA — Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, serão 

assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 

da Lei n°. 8.666/1993, sempre por meio de Termos Aditivos. 

naAr CLÁUSULA DÉCIMA QUir.N — — nc 	ECUÇÃO E RESCISÃO DO 

CONTRATO 

A inexecução total ou pà 

contratuais, de acordo com o 

posteriores. 

SUBCLÁUSULA PRIMEI 	rescisão deste contra o o..derá ser: 

I — determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 

enumerados nos incisos I a Xff e XVII do artigo 78 dá Lei mencionada, notificando-se a 

contratada coiar antecedência mí rta de 15 (quinze) diaseeXceto quanto ao iriso XVII; 

desde 

ável, por atedo dite as partes , u a e 

agAG 
	processo, 

d. egi laç o. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA — A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida 

de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente; 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA — Os casos de rescisão contratual serão formalmente 

motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa; 

SUBCLÁUSULA QUARTA — Conforme o disposto no inciso IX, do art. 55, da Lei 

8.666/93, a CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77, do referido Diploma Legal. 
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Lá EDUARD'GALÉS 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Dos atos praticados pela CONTRATANTE cabem recursos na forma prevista no art. 109, da 

Lei n°. 8.666/1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DA PUBLICAÇÃO 

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento de Contrato, por 

extrato, no Diário Oficial dos Munícipios, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 

assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DO FORO 

O foro para solucionar os litígios que decorrem da execução deste Contrato será o da Justiça 

Estadual da Comarca de Luís Eduardo Magalhães-BA. 

E por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento contratual em três vias de 

igual teor e forma, para um só efeito. 

Luís Eduardo Magalhães-BA, 26 de janeiro de 2016. 

CÂMARA MUNICIPAL DE LUI DUARDO MAGALHÃES 

ELTON ALVES ALMEIDA 

CONTRATANTE 

tra  
CLAUDIANA MARINES CO CIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 

CONTRATADA 
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LUIS EDUADo mAGALIIIES 

TESTEMUNHAS: 

!lá EiluARD0 mAGALHÁES 
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