
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINN1O
AV. JOSÉ BALBINO DE SOUZA, S/N°, CENTRO - SOBRADINHO-BA V '\

CNPJ. 16.444.804/0001-10 ''r

Sobradinho/BA, em 18 de dezembro de 2020.

Circular Interno n° 254/2020

Vossa Excelência,

Dr. Luiz Vicente Berti Torres Sanjuan

Exmo. Senhor Prefeito,

Informamos que o Aditivo n° 02 ao Contrato n°. 064/2018, proveniente do resultado do

Pregão Presencial n°. 027/2017, que trata da prestação de serviços de fornecimento de

ticket alimentação e refeição para atender as necessidades das Secretarias Municipais de

Sobradinho-BA, tendo como contratada a empresa NUTRICASH SERVIÇOS LTDA,

vencerá seu prazo de vigência em 31/12/2020.

No entanto, não podemos ter a sua descontinuidade, haja vista a necessidade de

operacionalidade e a confiabilidade na compra de alimentos "in natura" e refeições prontas,

institui procedimentos operacionais e administrativos, para atender a necessidade de

fornecimento de alimentos e refeições aos servidores da Prefeitura de Sobradinho através

de um sistema que contemple o fornecimento de vales impressos para a utilização em

ampla rede de estabelecimentos credenciados.

Face a relevância da continuidade dos serviços cujo contrato n°. 064/2018, trás em seu

objeto, solicitamos com brevidade a viabilização dos procedimentos destinados a não

interrupção dessa prestação de serviços durante o exercício de 2021.

Na certeza de sermos atendidos, antecipamos os nossos mais sinceros agradecimentos.

Mary Selma de Almeida Costa Rocha

Secretária de Fazenda e Administração
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GOVERNO DO ES 1 ADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Emissão: 30/11/2020 09:01

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos art». 113 e m d. Lei 3.956 de 11 de dezembro de
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20203575542

KAZAO SOCIAL

NUTRICASHSERVh OS LTDA
——

INSCRIÇÃO ESTADUA_

036.185.287 -BAIXADO

CNPJ

42.194.191/0001-10

Fica certificado que não constam. até a presente data, pendências

identificam relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.
de responsabilidade da pessoa física ou jurídica

acima

Emitida em 30/11/2020, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida

emissão.
por 60 dias, contados a partir da data de

sua

„,
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHI^S
í -y

Nome: NUTRICASH S--WICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.194.191'"301-10

Certidão n°: 3184:312/2020

Expedição: 02/12/ ;20, às 14:16:41

Certifica-se a •.

inscrito{a} no ç:

Nacional de Deve-

Certidão emitida

Trabalho, acresce

na Resolução Aarr.

Trabalho, de 24

Os dados constar

Tribunais do Tr

anteriores à aa

No caso de pessoa

a todos os seus ~

A aceitação des:

autenticidade n

Internet (http:

Certidão emitida -.

NUTRICASH SERVIÇOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

I sob o n° 42.194.191/0001-XO, NÃO CONSTA do Banco'
res Trabalhistas.

-m base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
-■ado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011 e

-.istrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
■ agosto de 2011.

-s desta Certidão são de responsabilidade dos
i.axr.o e estão atualizados até 2 (dois) dias
- aa. sua expedição.

iurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
tabe_ecimentos, agências ou filiais,

certidão condiciona-se à verificação de sua

portal do Tribunal Superior do Trabalho na
■www.tst.jus.br).

atuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Naciona. de Devedores Trabalhistas constam os dados
ntificação das pessoas naturais e jurídicas
■■■te a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

■nter.ça condenatória transitada em julgado ou em
trabalhistas, inclusive no concernente aos

eviaenciários, a honorários, a custas, a

■colhimentos determinados em lei; ou decorrentes
rdcs firmados perante o Ministério Público do

necessários a i

inadimplentes per

estabelecidas em

acordos judiciai

recolhimentos i.

emolumentos ou a

de execução de a-

Trabalho ou Coni::;ao de Conciliação Prévia.'



16/12/2020

Consulta Regularidade do Empregador

CAI.-VA
:A!XA HCOKZ vi

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 42.194.191/0001-10
Razão Social: nü^icash serviços ltda

Endereço: r^anosco Gonçalves oi su2os , CoMERCIO, salvador , ba ,

www.caixa.gov.br

S Ccue
devidos, decorrentes das

previstos
no site da Caixa

acima identificada enco^t a-L e*^ situa^^n' "eSta dat3' a
Garantia do Tempo de Serviço pgT|;tUaçao re9ular Perante o

co^t aL e^ si
Garantia do Tempo de Serviço - pgT|;

obrigações com o FGTS.

Validade:10/12/2020 a 08/01/2021

Certificação Número: 2020121001011313362839

Informação obtida em 16/12/2020 16:59:10

https^/cons.lta^rf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/cor-si.i^Empregador.jsf
1/1



PMS - Prefeitura Municipal do Salvador ^v
Secretaria Municipal da Fazenda ^~— -"

Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
r .... n . . P(lMS " Coordenadoria da Dívida Ativa
Certidão Positiva de Débitos Mobiliários com Efeito de Negativa

Inscrição Municipal: 092798/001-15

r .L CNpJ: 42194191/0001-10
Contribuinte: NUTRICASH SER\'I(" OS LTDA

Endereço: ^-ua Francisco * cs, N° 01 , COMÉRCIO

Número da Certidão: 6.985.822

r ... ,

Exercício Localização Tributo Tipo d(-Documento
Documento Situação

Total Total Total Total

CotaS Cotas Cofas Cotas
a Vencer Atraso Resíduo

Situação de Autos e Notificações

NotLção Fiscal de Lamento **
76377 RECURSO ORDINÁRIO APRESENTADO

Emissão autorizada à 22:18:45 hora, .Io dia 17/1
Valida ate cha 1601/2021 <

Códlgo de controle da certidão: 70860NFDBAC8620913D63F56492856AD



18/12/2020

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradona-Geral da Fazenda Nadonal

: nutricash serviços ltda
: 42.194.191/0001-10

Ressalvado o direito de a F

Tributário Nacional

Conforme disposto nos arts 2n*s
negativa.

outubro de

„

este documento tem os mesmos efeitos da
certidão

-■

1/1



oc.

.o>

A

Estado da Bahia :

Prefeitura Municipal de Sobradinhé

DESPACHO: AUTORIZOo atendimento do pedido realizado pela
Secretaria Municipal de Fazenda e Administração, constante na C I SEFA2 n°
254/2020, de 18 de dezembro de 2020, objetivando a manutenção das
condições incialmente avençadas entre as partes que celebraram o Contrato
n°. 064/2018, desde que, atendidos os pressupostos legais, que serão
analisados pela Procuradoria Geral do Município, devendo essa
Administração atender o rito pertinente da matéria para que surta os seus
efeitos. Assim, que seja encaminhado a PGM os autos do Pregão Presencial
n°. 027/2017.

Sobradinho (BA), 18 de dezembro de 2020.

Luiz Vicente

Prefeito I

C

CNPJ n.° 16.444.804/0001-10 Av. José Balbino de Souza, S/N
Scbradinho - Bahia _ Fone: (074) 3538-3030



Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Sobradinho

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER

Ref.: Contrato n°. 064/2018

Assunto: Continuidade dos serviços objeto contratual.

O Chefe do Poder Executivo, realizou despacho em 18 de
dezembro de 2020, encaminhando os autos do Pregão Presencial n°. 027/2017, a
Procuradoria Geral do Município, objetivando a efetiva análise e elaboração de
parecer relativo ao pedido expresso na Cl. n°. 254/2020, da lavra da Secretaria
Municipal de Fazenda e Administração.

Ao analisar o processo licitatório em tela, constatamos que em seu
tramitar foram atendidos as exigências legais; a realização do 2o Termo aditivo ao

Contrato n° 064/2018; a Cl. SEFAZ n°. 254/2020 justificadamente, de forma
tempestiva, solicita a realização dos procedimentos destinados a manter a

prestação dos serviços objeto do Contrato n°. 064/2018 nos termos da lei 8.666/93
e alterações.

É o relatório, passo a decidir:

Em princípio, a duração dos contratos regidos pela Lei n° 8.666/93
fica adstrita à vigência dos créditos orçamentários, ou seja, à anualidade, conforme
o caput de seu art. 57. Contudo, a própria lei abre exceções. Entre elas, figura a

prestação de serviços executados de forma contínua. Nesse caso, a duração está

limitada a sessenta meses, devendo ser dimensionada com vistas à obtenção de
preços e condições mais vantajosos à Administração.

Segundo Marcai Justen Filho (in 'Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos', Ed. Aide, 4a Edição, págs. 362/364), os serviços
contínuos estão enquadrados nos contratos de execução continuada os quais
impõem à parte o dever de realizar uma conduta que se renova ou se mantém no
decurso do tempo.

Já Jessé Torres (in 'Comentários à Lei de Licitações e
Contratações da Administração Pública1, Ed. Renovar, 1994, págs. 349/351) se
pronuncia sobre a matéria, afirmando que a prestação de serviços de execução

continua é aquela cuja falta paralisa ou retarda o serviço de sorte a comprometer a

correspondente função estatal ou paraestatal. Acrescenta, ainda, que cabe à

CNPJ n ~16.444.804/0001-10 Av. José Balbino de Souza, S/N
Sobradinho - Bahia Fone: (074) 3538-3030



Estado da Bahia V

Prefeitura Municipal de^3obra¥inho

Administração, diante das circunstâncias de cada caso e do interesse do serviço
decidir pela prorrogação dos serviços contínuos por até 60 meses.

Diante do exposto, e desde que respeitadas as observações deste
Parecer, principalmente no que tange à instrução processual, que seja realizada um
levantamento de preços no mercado, uma vez constatado que os preços e
condições contidas no Contrato n°. 064/2018 é a mais vantajosa para a
Administração, poderá ser realizado a prorrogação do prazo mediante celebração
de Termo Aditivo bilateral, devendo ainda ser elaborada uma justificativa
apontando sobre a conduta da Contratada. Caso ao final, seja comprovada a
inviabilidade da prorrogação, deverá a Administração realizar abertura de processo
admimstrativo com fins licitatórios destinados a contratação dos serviços ora
necessários.

É o parecer, s.m.j.

Sobradinho (BA), em 21 de dezembro de 2020.

Hélder Luiz Freitas Moreira

Procurador-Geral do Município

C

CNPJ ".Mb «44.804/0001-10 . Av. José Balbino de Souza S/N
Sobradinho - Bahia Fone: (074) 3538-3030



ESTADO DA BAHIA .'-.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S^NTO
GABINETE DO PREFEITO .

LANÇADO k
SIGA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ,V 0033/2(118

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 0011/2018

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 004/2018

li

TERMO DE CONTRATO Dl:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N10 0033/2018 QUE

FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE MONTE

SANTO, POR INTERMÉDIO DA

PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA

NUTRICASH SERVIÇOS LTDA

O MUNICÍPIO DE MONTF, SANTO airavés da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE

SANTO - ESTADO DA 1ÍAÍ1IA, com sede na Praça Professor Salgado. 200 - Centro - Monte

Santo/Ba Telefone: (75) 3275-' 124 - CEP 48.800-000, riesie ato rcpresentado(a) pelo Sr. EDIVAN

FERNANDES DE ALMEIDA, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Teixeira de Freitas, n° 81 -

Centro -Monte Santo -Bahia. Prefeito Municipal, eleito para o quadriènio 01/01/2017 ã 31/12/2020.

de inscrito no CPF sob o n° 092.700.165-04, portador(a) da Carteira de Identidade n° 1510703

SSP/BA e o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob n11

16.870.648/0001-59, representado pelo Secretário Municipal de Assistência Social AROLDO

SALGADO OLIVEIRA JÚNIOR doravante denominada CONTRATANTE e a empresa

NUTRICASH SERVIÇOS LIDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 42.194.191/0001-10, inscrição

municipal n° 092798/001-15, com sede na Rua Francisco Gonçalves, n° 01 - Edifício Reitor Miguel

Calmou, sala 1205 - Bairro Comércio - Salvador - Bahia, representada mediante procuraçflo

particular por Sr" RAFAFX SANTOS VIEIRA SANTANA, brasileiro, casado, advogado, RG n*

0856354139 SSP/BA e CPF n° 013.118.355-98, tendo em vista o que consta no Processo n°00l 1/2018

e em observância às disposições da Lei n° 8.666. de 21 de junho de 1993, da Lei na 10.520, de 17 de

julho de 2002 e na Lei n° 8.078. de 1990 — Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o

presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão SRP n° 004/2018. mediante as cláusulas e

condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 - A CONTRATADA, pelo presente instrumento, obriga-se-á Prestação de Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E

INTERMEDIAÇÃO DE BENEFÍCIO DE VALE REFEIÇÃO E VALE ALIMENT^O

Praça Professor Salgado, SN - Centro - Monte Santo/Ba

Telefone: (75) ^?75-l\2A - CEP <1R. 800-000 -CNPJ: 13.698.766/0001-3

P
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANtO

GABINETE DO PREFEITO

PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO - BAHIA

3 D

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. Este contrato será Urinado pelas panes conlraiantes e testemunhas, e entrará em vigor a partir do

dia 01 de fevereiro de 2018, encerrando-se em 01 de abril de 2018.

2.2 - O prazo de vigência do contrato será de 90 (noventa) dias, prorrogáveis por iguais e sucessivos,

até o limile legal de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, inciso II cia Lei n°. 8.666/93, desde

que nào haja denúncia entre as partes, com 30 (trinta) dias antes de seu término.

2.3 - O índice de reajuste a ser aplicado nas prorrogações, quando houver, será o IPCA-IRGE, o. na

extinção deste, por qualquer outro índice a juízo e critério da SECRETARIA.

3. CLÁUSULA TERCEIRA-PREÇO

3.1 - O preço certo e ajustado, global estimado deste contraio, corresponde à R$31.872,50 (trinta e uni

mil oitocenlos e setenta e dois reais e cinqüenta centavos) e será pago à CONTRATADA, pela

Tesouraria da SECRETARIA, na forma e condições referidas nu item 3 deste contrato.

3.2 - No preço proposto, esrâo inclusos os tributos e demais encargos a serem suportados pela

CONTRATADA.

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ITEM

1

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Contratação de L-nnutsa

especializaria para prcsi.iç.io de

serviços de Aílministnçflo,

gerenciamento e Intermediação de

beneficio de VALE Hi-I-KICAO fc'

VALK ALIMENTAÇÃO p.ir.i .irenm-r

as necessUtodes da Secret.ina ile

Assisl&ncia Social do município de

Monte Santo -Uahbi

DESCRIÇÃO DO PROOUTO

VALEALIMKNTAÇÀO

QUANTIDADE

ESTIMADA

ANO

•100

VALOR

UNITÁRIO POR

VALE RS

RS2O.00

VALOR 7 OTAL VALE ALIMENTAÇÃO RS

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANTIDADE

ESTIMADA

VALOR

UNITÁRIO POR

VALE RS

VALOR TOTAL

ANUALRS

iisan oo,oo

Rsa.ooo.oo

VALOR TOTAL

ANUALRS

|
6- >
<^ z

íi

PrflÇrf Professor Salgado, SN - Centro - Monte Santo/Ba

Telefone: (75) 3275) 124 - CEP 48.800-000 -CNPJ: 13.698.766/OOf/l-33



ESTADO DA BAHIA . :

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

GABINETE DO PREFEITO

Tf"}

1 Contratação de emiii esa

especializada para pix-suiçãu cie

serviços de Administração

gerencia mento t inlermeiiiaçàc de

henefino de VALE REHilÇÀO 1

VAI.E ALIMENTAÇÃO pnrnatemkT
as necessidades ria Secretaria de

Assistência Social do município úv

M(inteSamo-ll.ilii.i

valerefkicAo 750 RS30.00

VALOR TOTAL VALE REFEIÇÀO RJ

Taxa de .nlminlstraç.io de serviço de

gei'(.>ncÍ.imeMn(%)
4,5% Valor Estimado da

TAXA

ADMINISTRATIVA

VAIAR TOTAL KSTIMADO DA CONTRATAÇÃO COM TAXA ADMINISTRATIVA

HS22.500.00

R$22.500,00

KS1.372.50

R$31.072,50

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estilo programadas em dotação orçamentária própria,

prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2018. na classilkaçüo abaixo:

Órgão: 03.10.00

Unidnüe: 03.10.10/03.10.52

Funçao:08

Stib-funç:lo:l22/2-W

Progrimiu: 008

Açflo: 2.034 / 2.025 / 2.047 / 2.04'í / 2.075 / 2.076 / 2.074 / 2.064

Elemento: 3.3.9.0.39.00

Fonte: 0/2»/29

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos serão etetuudos pela Tesouraria da SECRETARIA, mensalmente e com prazo

mínimo de 30 (trinta) dias subseqüentes ao do mês da prestação dos serviços contratados e

efetivamente realizados, cornados da apresentação da NOTA FISCAL de Fatura junto ao Setor de

Compras e Licitações desta SECRETARIA, para serem confrontados com o relatório dos exames

realizados pela CONTRATADA, e posteriormente será encaminhado para o Setor de Tesouraria para

providenciar o pagamento desta

5.1.1 - O pagamento será efctuadn exclusivamente mediante CRÉDITO ELETRÔNICO KM CONTA

CORRENTE (DOC/ TE D).

5.2 - No caso de devolução da(s» nota(s) fiseal(is) / latura(s). por inexatidiío das mesmas, o prazo para

pagamento será contado da rcapreseniaçao e da accitaçüo desta(s) pela SECRETARIA.

s!

t

li

is
p. <

>

6- >

Praça Professor Salgado, SN - Centro - Monte Santo/Ba

Telefone: (75) 3275-1 124 - CEP 48.800-000 - CNPJ: 13.690.766/0001-33



ESTADO DA BAHIA '\

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SAN1&*
GABINETE DO PREFEITO

5.3 - Inclui-se no valor do presente instrumento, que consistirá a única e exclusiva remuneração

devida pela SECRETARIA à CONTRATADA, todos os encargos oriundos da con.ra.ac3o, tais como:

impostos e taxas, frete e carreio, carga e descarga, custos de materiais ou serviços, operações

executivas, seguros, depreciação de máquinas e equipamentos, energia elétrica c abastecimento de

água. financiamento, assim como Ioda e qualquer despesa necessária e cabível para o perfeito

cumprimento das obrigações assumidas através do presente contrato, inclusive os encargos

decorrentes de leis trabalhistas e outros previstos na legislação em vigor.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1. Nilo haverá atualização monetária e nem reajuste de preços, salvo os casos previstos no artigo 65,

inciso II, alínea d, da Lei Federal n". 8.666/93 que deveráo ser comprovados, e expressamente

demonstrados através tle planilha detalhada de custos.

6.2 - O nfio cumprimento do subitem anterior acarretará a rescisão imediata do contrato, aplicando à

CONTRATADA as sanções deito contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA fica obrigada desde já a aceitar nas mesmas condições

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários aos serviços contratados, até o

limite de 25 % {vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Nao será exigido a prestaçAn da garantia contratual, uma vez que a fornecimento do objeto nao

apresenta riscos de lesào ao patrimônio público, uma vez que o pagamento ocorrerá somente após o

recebimento definitivo c ateste cia nota I iscai. A exigência da garantia apenas onerará o licitante, o que

poderá prejudicara sua participação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e rui ebimento do objeto sSo aquelas previstas no Termo de Referência.

9. CLÁUSULA NONA - DA FfSCALIZAÇÃO

9.1. Os serviços preslados serão fiscalizados a qualquer tempo por representantes da SECRETARIA,

que registrará todas na ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será

encaminhada à licitante vencedora, objetivando a imediata correçilo das irregularidades apontadas. As

Praça Profc^nr Salgado, SM - Centro - Monte Santo/Ba

Telefone: (75) 3275- ■ i ?A - CEP '18.800-000 - CNPJ: 13.698.766/000
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE

GABINETE DO PREFEITO

exigências e a atuação da Hscalizacao pela SECRETARIA cm nada restringem a responsabilidade,

única, integral e exclusiva da licjtante vencedora, no que concerne á execução do objeto do conimio.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1 - Para a boa e cabal execução do presente contraio, obriga-se, ainda, a CONTRATADA a:

10.1.1 - Responsabilizar-se pela administração, coordenação e supervisão técnica dos serviços
prestados ora contratados;

10.1.2 - Zelar pela qualidade dos serviços prestados e pela execução nos prazos estipulados na

cláusula segunda deste contraio:

10.1.3 - Responsabilizar-se por todos os custos, benefícios, tributos e contribuições que sejam

devidos em decorrência direta ou indiretamente do presente contrato ou de sua execução;

10.1.4 - Responsabilizar-se por iodas as despesas diretas ou indiretas, com m3o de obra, transporte,

bem como os respectivos encargos sociais, trabalhislas, previdenciários e securilários;

10.1.5 - Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas com impostos, taxas,

emolumentos e contribuições fiscais e parafisenis;

10.1.6 - Responsabilizar-se pelos danos, perdas e prejuízos que por dolo ou culpa na sua execuçflo

dos serviços prestados contratados venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar prejuízos ao

poder público, à SECRETARIA ou a terceiros:

10.1.7 - Conduzir os serviços prestados de acordo com as normas aplicáveis;

10.1.8 - Responsabilizar-se pelo entrega do objeto do presente contrato;

10.1.9 - A CONTRATADA :,e obriga a manter, durante toda a execuçflo do contrato, em

compatibilidade com as obrigavões assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação.
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12. CLÁUSULA DÉCIMA SEí; (JNI)A - RESCISÃO

12.1 -A rescisão contratual poderá ser:

12.1.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da SECRETARIA, nos casos previstos nos incisos I a

XII e XVII do art. 78 da Lei Fedei-al n° 8.666/93 c suas alterações;

12.1.2 - Amigável, por acordo das panes, reduzida a lermo no processo da licitação, desde que haja

conveniência para a SECRETARIA.

12.2 - A inexecucao total ou p.ücial do contrato enseja a sua rescisão pela SECRETARIA* com as

conseqüências previstas na cláusula 8 deste Edital.

Praça Proíe-snr Salgado, SN - Centro - Monte Santo/Ba

Telefone: (75) 3275-. i 24 - CEP 48.800-000 - CMP1: 13.G98.766/0001-33
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12.3 - Constituem motivos para a rescisão contratual os previstos no arl. 78 da Lei Federal n°.

8.666/93 e suas alterações.

12.3.1 - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal n°. 8.666/93 e

suas alterações, sem que haja culpa da comratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulameniares

comprovados, quando os Iiouvlt sorrido. 12.3.2 - A rescisão contratual de que trata o inciso I do mi.

78 acarretará as conseqüências previstas no aii. 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal n°. 8.666/93 e

suas alterações.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1 - Sem prejuízo das sanções previstas no arl. 87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alterações, bem

como os casos previstos no artigo 7o da Lei Cedera! n°. 10.520, de 17 de julho de 2002 a

CONTRATADA ficará sujeita ris seguintes penalidades, assegurada a prévia defesa:

13.2 - Pela tnexecução total ou parcial do Contrato:

13.2.1 - Multa de até 10% (&c/ por cento), calculada sobre o valor do Contrato ou da pane irâo

cumprida;

13.2.2 - Multa correspondente ;'i diferença de preço resultante de nova licitação realizada para

complcmcntaçíU) ou realização da obrigação não cumprida.

13.3-0 valora servir de base pira o cálculo das multas referidas nos subitens 13.2.1 e 13.2.2 será o

do valor inicial do Contrato.

13.4 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, porém moratório e,

conseqüentemente, o pagamento delas n3o exime a licilante contratada da reparação dos eventuais

danos, perdas ou prejuízos que nu ato punívcl venha a acarretar à SECRETARIA.

14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES

14.1. É vedado á CONTRATADA.

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contraio para qualquer operaeílo financeira;

14.1.2. Interromper a exeaiciUi contratual sob alegação de inadimplemento por parte da

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

~j Z
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15. CLÁUSULA DÉCIMA QU iNTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serilo deudidos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na

Lei n° 8.666, de 1993, na Lei iV i 0.520. de 2002 e demais normas federais de licitações e/ívmraios

Praça Profor-sor Salgado, SN - Centro - Monte Sanlo/Ba
Telefone: (75) 3275-! 121 - CEP 48.800-000 - CNP3: 13.698.766/0001-



•Átt*-tí,'

ESTADO DA BAHIA "'

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

GABINETE DO PREFEITO

administrativos e, subsidiariamenie. segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 -

Código de Delêsa do Consumidor - e normas c princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciara publicação desie insimmento. por extraio, no

Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

17.1. O r-oro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o

da Seçào Judiciária de Monte Santo - Bahia.

Para firmeza c validade do pactuado, o presente Termo de Contraio foi lavrado em duas (duas) vias de

igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.

Monte Santo- Bahia, 01 tlc fevereiro de 2018.
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EDIVAN FERNANDES DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

{CONTR,

AROLDO SALGADOOHVCTUA JÚNIOR

f-UNDO MUNICIPAL DL- ASSISTÊNCIA SOCIAL
(CONTRATANTE)

TESTEMUNHAS:

I.

2.

RAKAELSANTOS

NUTRICASH

(CO

RA SANTANA

ÇOS LTDA

DA)

Praça Profe^bor Salgado, SN - Centro - Monte Santo/Ba

Telefone: (75) 3?75-i t ?A - CEP 4fi.fl00-000 - CNPJ: 13.698.766/0001-33 U
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LANÇADO

SIGA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N" 0034/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0011/2018
PREGÃO PRESENCIAL SRP N" 004/2018

TERMO DE CONTRATO DE

PRESTAÇÃO Dl: SERVIÇO N° 0034/2018 QUH

FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE MONTE

SANTO, POR INTERMÉDIO DA

PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA

NUTRICASH SERVIÇOS LTDA

O MUNICÍPIO DE MONTI- SANTO através da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE

SANTO - ESTADO DA BAHIA, com sede nu Praça Professor Salgado, 200 - Centro - Monie

Santo/Ha Telefone: (75) 3275- i 124 - CEP 48.800-000, neslc ato representado(a) pelo Sr. EDIVAN

FERNANDES DE ALMEIDA, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Teixeira de Freitas. n°8l -

Centro -Monte Santo -Bahia. Prefeito Municipal, eleito para o quadriênio 01/01/2017 á 31/12/2020.

de inscrito no CPI' sob o n" 092.790.165-04, portadora) da Carteira de Identidade n° 1510703

SSP/BA.. doravante denominada CONTRATANTE e a empresa NUTRICASH SERVIÇOS LTDA,

inscrita no CNPJ/MF sob o nc -12.194.191/0001-10, inscrição municipal ne 092798/001-15, com sede

mi Rua Francisco Gonçalves, n 01 - Edificio Reitor Miguel Calmon, sala 1205 - líairro Comércio -

Salvador - Bahia, representada mediante procuração particular por Sr" RAFAEL SANTOS VIEIRA

SANTANA, brasileiro, casado, advogado. RG n* 0856354139 SSP/BA e CPF n" 013.118.355-98,

tendo em vista o que consta no Processo n°0011/2018 e em observância ãs disposições da Lei n°

8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei n° 8.078, de 1990 —

Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contraio, decorrente do

Preg.ioSRP n° 004/2018. mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 - A CONTRATADA, pelo presente instrumento, obriga-se-á Prestação de Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E

INTERMEDIAÇÃO DE BF.VEFÍCIO DE VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA

ATENDER A NF.CESSIDAD1 DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO- BAHIA

Praça Professor Salgado, SN - Centro - Monte Santo/Ba

Telefono: (7S)327vi1?1 - CEP 48.800-000 - CNPJ: 13.698.766/0001-33
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2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. Este contrato será firmado pelas partes contratantes e testemunhas, e entrará em vigor a partir do

dia 01 de fevereiro de 20! 8, encerrando-se em 01 de abril de 2018.

2.2 - O prazo de vigência do contrato será de 90 (noventa) dias, prorrogáveis por iguais e sucessivos,

até o limite lega! de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, inciso II da Lei n°. 8.666/93, desde

que não haja denúncia entre as partes, com 30 (trinta) dias ames de seu término.

2.3 - O índice de reajuste a se--- aplicado nas prorrogações, quando houver, será o IPCA-IBGE, e, na

extinção deste, por qualquer outro índice a juízo e critério da SECRETARIA.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1-0 preço certo e ajustado, global estimado deste contrato, corresponde à R$ 109.725,00 (cento e

nove mil selecentos e vinte c cinco reais) e será pago à CONTRATADA, pela Tesouraria da

SECRETARIA, na forma e condições referidas no item 3 deste contraio.

3.2 - No preço proposto, estão inclusos os tributos e demais encargos a serem suportados pela

CONTRATADA.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ITEM

1

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Contratação de empresa

especializada para prestação ik

serviços de Administração,

gerenciamento einiermediaçãu it

benefíciodeVALEREFEIÇÃO EVAI.F

ALIMENTAÇÃO para atendei j<
necessidades da Secreinn.i de

Administração do município tk<

Monte Santo-Bahia

DESCRIÇÃO DO

PRODUTO

VALE REFEIÇÃO

QUANTIDADE

ESTIMADA

SOO

VALOR

UNITÁRIO POR

VALE RS

RJ 30,00

VALDRTOTAL VALE REFEIÇÃO Rí

Taxa de administração de serviço de

gerenciamento (%)

4,5% Valor Estimado <la

TAXA

ADMINISTRATIVA

VALUR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO COM TAXA ADMINISTRATIVA

VALOR TOTAL

ANUAL RS

RS15.000.00

R$15.(100.00

RS(i75,00

RS 15.675.00

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANTIDADE

ESTIMADA

ANO

VALOR

UNITÁRIO POR

VALE RS

Praça Professor Salgado, SN - Centro - Monte Santo/Ba

Telefone: (75) 3275-1124 - CEP 48.800-000 - CNPJ: 13.698.766/0001-33
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1 Contratação de (.■ni|>ri-;.i

especializada par.i prestoç,\n de

serviços de Admínislr.içãn,

gerenciamento e inirrini:di,iç,iu ik'

beneficio deVALERliPEICAO \l
VALE ALIMENTAÇÃO pnr;i aiiiiil-,

as necessidades ita Secret.iri.i tio

Educação do município do Monir.-

Sanlo-H;ihí;i

VALE ALIMENTAÇÃO R$30,00

VALüHTUTAL VALK ALIMENTAÇÃO R$

ITEM

1

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Contrauçao de cni|ii tis,i

especíalitid.i pnr.i prt-st.n.in dL

serviços de Administração,

gerenciamento e inteniieili.i(Ai) :ir-

benefício de VALE RKH-IÇAO K

VALE ALIMKNTAÇAO para aicntl
as necessidades da Sucrct,in,i ilt

Educação do numidpm dt- Mont-

Santn-fJnhia

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VALE REFEIÇÃO

VALE REFEIÇÃO

VALE REFEIÇÃO

QUANTIDADE

ESTIMADA

5S0

1.200

l.tfOO

VALOR

UNITÁRIO POR

VALE RS

RS30.QO

RS20.00

RS 15.00

VAI.nit TUTAL VALI?REFEIÇÃO RS

VALOR TOTAL 1)1- VALE REFEIÇÃO K AL1MEN TAÇAo

Taxa de administração de servido tlt-
gerenciamento (%)

4,5% Valor Estimado da

TAXA

ADMINISTRATIVA

VALüK 1OTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO COM TAXA ADMINISTRATIVA

RS22.5DO.0O

HÍ22.Sílll,ím

VALORTOTAL

ANUAL RS

KS 10.500,00

RS24.OO0.O0

RS27.On().0O

HÍÍ(7.ri(KM)0

H$(í(l.(!00,IK)

KS-1.O5U.00

RSlJI.(l5(l,Üfl

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estilo programadas em dotação orçanieniária própria,

prevista no orçamento do Munidpio, para o exercício de 2018, nu classificação abaixo:

Órgão: 03.05.00 / «3.07.0»

Unidadc:O3.0S.O5 / 03.07.07

Função: 04/12

Subfunção: 122 / 361/365

Programa: 008

Atividade: 2.032 / 2.010 / 4.0011 4.001

Elemento de Despesa: J.3.«.ü.3*).OO

Fonte de Recurso: 00 / 01 / 1'»

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos serão etl-n.ados pela Tesouraria da SECRETARIA, mensalmente e com prazo

mínimo de 30 (trinta) dias subseqüentes ao do mês da prestação dos serviços contratados e

efetivamente realizados, contada da apresentação da NOTA HSCAL de Fatura junto najãor de

3 D
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Praça Professor Salgado, SN - Centro - Monte Santo/Ba

Telefone: (75) 3275-1121 - CEP 48.600-000 - CNP3: 13.698.766/0001-33
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Compras e Licitações desta SECRETARIA, para serem confrontados com o relatório dos exames I f

realizados pela CONTRATADA, e posteriormente será encaminhado para o Setor de Tesouraria para í |

providenciar o pagamento desta. | |

5.1.1-0 pagamento será efetuado exclusivamente mediante CRÉDITO ELETRÔNICO EM CONTA l |

C0RRENTE(DOC/TI-D). i |

5.2 - No caso de devolução clü(s) nola(s) fiscal(is) / faturais), por inexatidíio das mesmas, o prazo para f I

pagamento será contado da reaprcsentaçao e da aceitação desta(s) pela SECRETARIA I £

5.3 - Inclui-se no valor úo piesente instrumento, que consistirá a única e exclusiva remuneração I

devida pela SECRETARIA à CONTRATADA, todos os encargos oriundos da contratação, tais como:

impostos e taxas, frete e carreto, carga e descarga, custos de materiais ou serviços, operações

executivas, seguros, depreciação de máquinas c equipamentos, energia elétrica e abastecimento de

água, financiamento, assim como toda c qualquer despesa necessária e cabível para o perfeito £

cumprimento das obrigações assumidas através do piesente contrato, inclusive os encargos

decorrentes de leis trabalhistas i- outros previstos na legislação em vigor.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1. Não haverá atualização monetária e nem reajuste de preços, salvo os casos previstos no artigo 65,

inciso II, alínea d. da Lei J-V-deral n°. 8.666/93 que deverão ser comprovados, e expressamente

demonstrados através de planilha detalhada de custos.

6.2 - O não cumprimento do Mihitem anterior acarretará a rescisão imediata do contrato, aplicando à

CONTRATADA as sanções deste controlo.

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA fica obrigada desde já a aceitar nas mesmas condições

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários aos serviços contratados, até o

limite de 25 % {vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não será exigido a prcsinçilD da garantia contratual, uma vez que a fornecimento do objeto não

apresenta riscos de lesSo ;io pmiimônio público, uma vez que o pagamento ocorrerá somente após o

recebimento definitivo e atesie Jh nota fiscal. A exigência da garantia apenas onerará o licitante. o que

poderá prejudicar a sua participarão.
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8. CLÁUSULA OITAVA - ÍNTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8. l. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência.

9. CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

9.1. Os serviços prestados serão fiscalizados a qualquer tempo por representantes da SECRETARIA,

que registrará todas íis ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será

encaminhada à licitante vencedora, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. As

exigências e a atuação da fiscalização pela SECRETARIA em nada restringem a responsabilidade,

única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto do contrato.

Praça Prof.-^sor Salgado, SN - Centro - Monte Santo/Ba

Telefone: (75) 3275-1124 - CEP 48.800-000 - CNPJ: 13.698.766/0001-3
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10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA t ™

10.1 - Para a boa e cabal execuçíío do presente contrato, obriga-se, ainda, a CONTRATADA a: & |

10.1.1 - Responsabilizar-se pela administração, coordenação e supervisão técnica dos serviços b"

prestados ora contratados; & >

10.1.2 - Zelar pela qualidade dos serviços prestados e pela execução nos prazos estipulados na É I

cláusula segunda deste contrato; « "T

10.1.3 - Responsabilizar-se por iodos os custos, benefícios, tributos e contribuições que sejam -f

devidos em decorrência direta ou indiretamente do presente contrato ou de sua execução; £

10.1.4 - Responsabilizar-se por iodas as despesas diretas ou indiretas, com mão de obra, transporte, è
o

bem como os respectivos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e securilários;

10.1.5 - Responsabilizar-se ror todas as despesas diretas ou indiretas com impostos, taxas,

emolumentos e contribuições fiscais e parafíscais;

10.1.6 - Responsabilizar-se pelos danos, perdas e prejuízos que por dolo ou culpa na sua execução

dos serviços prestados contratados venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar prejuízos ao

poder público, a SECRETARIA ou a terceiros;

10.1.7 - Conduzir os serviços prestados de acordo com as normas aplicáveis;

10.1.8 - Responsabilizar-se peh entrega do objeto do presente contrato;

10.1.9 - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SECUNDA - RESCISÃO

12.1 -A rescisão contratual poderá ser:
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12.1.1 - Delerrninada por ato unilateral e escrito da SECRETARIA, nos casos previstos nos incisos I a

XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alterações;

12.1.2 - Amigável, por acordo das panes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja

conveniência para a SECRETARIA.

12.2 - A ínexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela SECRETARIA, com as

conseqüências previstas na cláusula 8 deste Edital.

12.3 - Constituem motivos para a rescisão contratual os previstos no art. 78 da Lei Federal n°.

8.666/93 e suas alterações.

12.3.1 - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal n°. 8 666/93 e

suas allerações, sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares

comprovados, quando os houver sofrido, 12.3.2 - A rescisüo contratual de que trata o inciso I do arl.

78 acarretará as conseqüências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal n°. 8.666/93 e

suas alterações.

??
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13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1 -Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alterações, bem

como os casos previstos no artigo 7o da Lei federal n°. 10.520, de 17 de julho de 2002 a

CONTRATADA ficará sujeitn às seguintes penalidades, assegurada a prévia defesa:

13.2- Pela inexecuçâo total ou ixtrcial do Contrato;

13.2.1 - Multa de até !0% (dez por cento), calculada sobre o valor do Contrato ou da parte nüo

cumprida;

13.2.2 - Multa correspondente À diferença de preço resultante de nova licitação realizada para

complementação ou realização da obrigação não cumprida.

13.3-0 valora servir de base pnra o cálculo das multas referidas nos subitens i 3.2.1 e 13.2.2 será o

do valor inicial do Contrato.

13.4 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, porém moratório e,

conseqüentemente, o pagamento delas nào exime a licitante contratada da reparaçSo dos eventuais

danos, perdas ou prejuízos que sen ato punível venha a acarretar à SECRETARIA.

14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES

14.1. É vedado à CONTRATADA

14.1,1. Caucionarou utilizar este Ferino de Contraio para qualquer operação financeira;

Praça Professor Salgado, SN - Centro - Monte Santo/Ba

Telefone: (75) 3275-1124 - CEP 48.800-000 - CNPJ: 13.698.766/0001-33
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PREFEITURA MUWDCIPAL DE MONTE SANTO

GABINETE DO PREFEÍTO

M.l.2. Imcrrompcr a execução contratual sob alqaçao de inadimplememo por pane da

CONTRATANTE, salvo nos osos previstos em lei.

a D

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serilo uecididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições comidas na

Lei n° 8.666, de 1993, n<» Lei -*u 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos

administrativos e, subsidiariamenle, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1090 -

Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no

Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Comralo será o

da Seção Judiciária de Monte Santo - Bahia.

Para firmeza e validade do píiciurido, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de

igual teor, que, depois de lido c achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.

Monte Santo-Bahia, 01 de fewieirode 2018.

:idaI DIVAN FERNANDES DE ALI

PREFEITO MUNICIPAL

(CONTRATANTE)

RAFAELSANTO

NUTR1CASH

(CONTI

TESTEMUNHAS:

I.

2.

RA SANTANA

OS I.TDA

/DA)

9, <

ó- >

li

è'2

Praça Professor Salgado, SN - Centro - Monte Santo/Ba

Telefone: (7r>) l?7^-i\2A - CEP 48.800-000 -CNPJ: 13.698.766/0001-33
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PREFEITURA MUNEC9PAL DE MONTÊ^€ANTO

GABINETE DO PREFEITO

LANÇADO
SIG

CONTRATO |)E PRESTAÇÃO |)E SERVIÇO Nu 0035/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N* 0011/2018

PREGÃO PRESENCIAL SRP N" 004/2018

TERMO DE CONTRATO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 0035/2018 QUÜ

FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE MONTK

SANTO, POR INTERMÉDIO DA

PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA

NUTRICASII SERVIÇOS LTDA

O MUNICÍPIO Dli MONTL SANTO através da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE

SANTO - ESTADO DA BAHIA, com sede na Praça Professor Salgado, 200 - Centro - Monte

Samo/Ba Telefone: (75) 3275-112*1 - CEP 48.800-000, neste aio representado(a) pelo Sr. EDIVAN

FERNANDES DE ALMEIDA, brasileiro, residente c domiciliado na Rua Teixeira de Freitas. n° 81 -

Centro - Monte Santo - Bahia. Prefeito Municipal, eleito para o quadriènio 01/01/2017 á 31/12/2020.

de inscrito no CPF sob o \f 092.790.165-04, portador(a) da Carteira de Identidade n° 1510703

SSP/BA e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDK. inscrito no CNPJ soh n" 11.481.390/0001-85

representado pelo Secretário Municipal de Saúde DANNIEL SANN DIAS DA SILVA doravante

denominada CONTRATANTE e a empresa NUTRICASH SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF

sob o n° 42.194.191/0001-10 inscrito municipal n° 092798/001-15, com sede na Rua Francisco

Gonçalves, n° 01 - Edifício Reitor Miguel Calmou, sala 1205 - Bairro Comércio - Salvador - Bahia,

representada mediante procurado particular por Si* RAFAEL SANTOS VIEIRA SANTANA,

brasileiro, casado, advogado, RG n" 0856354139 SSIVUA e CPF n° 013.118.355-98, lendo em vism o

queconslano Processo n°00l Í '2018 cem observância às disposições da Lei n° 8.666. de 21 de junho

de 1993, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei n* 8.078. de 1990 — Código de Defesa do

Consumidor, resolvem celebrar o preseme Temio de Contrato, decorrente do Prcgflo SRP n° 004/2018,

mediante as cláusulas c condiçò^s a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

l.l - A CONTRATADA neln presente instrumento, obriga-se-á Prestação de Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E

INTERMEDIAÇÃO DE BENEFÍCIO DE VALE REFEIÇÃO E VALE ALIMENTAÇÃO

Praça Prcífssor Salgado, SN - Centro - Monte Santo/Ba

Telefone: (75) 32;LJ-M?1 - CEP 4fi.D0O-000 -CNPJ: 13.698.766/U
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ii ESTADO DA BAHBA

"- PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
GABINETE DO PREFEITO y

■y.

PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO - BAHIA

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. l£sle contrato será firmado pclns partes coniratanles e testemunhas, c entrará em vigor a partir do

dia 01 de fevereiro de 2018, encorrnndo-se em 01 de abril de 2018.

2.2 - O prazo de vigência do contrato será de 90 (noventa) dias, prorrogáveis por iguais e sucessivos,

até o limite legal de 60 (scssem.i) meses, nos termos do artigo 57, inciso II da Lei n°. 8.666/93. desde

que nüo haja denúncia entre as panes, com 30 (trinia) dias antes de seu término.

2.3 - O índice de reajuste n sei aplicado nas prorrogações, quando houver, será o 1PCA-IBGI-, e. na

extinção deste, por qualquer outro índice a juízo e critério da SECRETARIA.

5
O v-

9.1

o- 2
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3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1 - O preço certo e ajusüido, global estimado deslc contrato, corresponde à RS 328.130,000

(trezentos e vinte e oito mil cemo c trinta reais) c será pago à CONTRATADA, pela Tesouraria da

SECRETARIA, na forma e condições referidas no tlem 3 deste contrato.

3.2 - No preço proposto, esifin inclusos os tributos e demais encargos a serem suportados pela

CONTRATADA.

SECRETARIA DE SAÚDE
ITEM

1

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Comr,iMçao de empres.i

especializada para prestação <k

serviços de Admimstr.iç.íu,

gerenrámenio e intermedinç.io 0 c

beneficio de VALE REFEIÇÃO li VAl.i;

AMMENTAÇÀOparaiiienderns
necessitiniU-s da Secretaria ile S.n'di>

do município de Monte Santo - Il.ihi i

DESCIUCAO DO PRODUTO

VALE ALIMENTAÇÃO

VALÜALIMKNTAÇAO

VALE ALIMENTAÇÃO

QUANTIDADE

ESTIMADA

ANO

1.950

1.200

2200

VALOR

UNITÁRIO POR

VALE RS

KS50.00

liSJO.OQ

KS20.00

VALOH TOTAL VALE ALIMENTAÇÃO RJ

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANTIDADE

ESTIMADA

VALOR

UNITÁRIO POR

VALE RS

VAIOR TOTAL

ANUAL RS

RSD7.S00.00

RS36.00D.Q0

R$44.D(>0.Q0

R$177.500,00

VALORTOTAL

ANUAL RS

Praça Professor Salgado, SN - Centro - Monlc Santo/Bá

Telefone: (75) 327l:-J 124 - CEP 48.800-000 - CNPJ: 13.698.766/0001-33
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1 Contratação de empresn

especializada para prestação <]'-■

serviços cie Artminisir.iç.io,

eercinrbnientoeíniermed].i(,\íL oc

beneficio de VALE REFEIÇÃO K V,\\.V.

ALIMENTAÇÃO para Atender .r;

necessuliiitus da Secretan.i de ini-tt

do município ilc Monte Santo - lüliú

VALE REFI-IÇAO

VALE REFEIÇÃO

VALE RKFEIÇAO

l.ZOU

3.000

2.700

RtiO.OO

HS20.00

14*15.00

VAIOU TOTAL VALE REFEIÇÃO RJ

VALOR TO! Al. |)|- VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Taxa de administração de serviço di-

gerenciamento {%)

Valor Eslim.uk) da

TAXA

ADMINISTRATIVA

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO COM TAXA ADMINISTRATIVA

RS3fi.n00.Ofl

RSÈO.OUO.OO

RS'10.S00,ÜO

RS136.500.00

R$314.000,00

RS] 4.130.00

RS32B. 130,1)0

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria.

prevista no orçamento do Muivupio, para o exercício de 2018, na classificação abaixo;

Órgilo: 03.08.(1(1

Unidade: 03.08.08/ 03.08.51

Função: 10

.Sub-r»nçit«: 122/301

Programa: 008/004

Acuo: 2.040 / 2.015 / 2.021 / 2.020

Elemento: 3.3.90.39.00

Fonte: 02 /14

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos serdo eletnados pela Tesouraria da SECRETARIA, mensalmente e com prazo

mínimo de 30 (trinta) dias subseqüentes ao do mês da prestaçiío dos serviços contratados e

efetivamente realizados, contados da apresentação da NOTA FISCAL de Fatura junto ao Setor de

Compras c Licitações desta SFCRKTARIA, para serem confrontados com o relatório dos exames

realizados pela CONTRATADA, e posteriormente será encaminhado para o Setor de Tesouraria para

providenciar o pagamento desta.

5.1.1 - O pagamento será efetuado exclusivamente mediante CRÉDITO I-LHTRÔN1CO UM CONTA

CORRF.NT1-ÍDOC/TED).

Praça Piotrsyoi Salgado, SN - Centro - Monte Santo/Ba

Telefone: (75) 3?7' -J] ?A - CEP-18.800-000 - CNPJ: 13.698.766/0001-33
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GABINETE DO PREFEÍTO

c.

5.2 - No caso de devolução dais) notn(s) llscal(is) / faiura(s), por incxatidão das mesmas, o prazo para

pagamento será contado da reapresentaçSo e da aceitação desta(s) pela SECRETARIA.

5.3 - Inclui-se no valor do presente instrumento, que consislirá a única e exclusiva remuneração

devida pela SECRETARIA à CONTRATADA, todos os encargos oriundos da contratação, tais como:

impostos e taxas, frete e carreto, carga c descarga, custos de materiais ou serviços» operações

executivas, seguros, depreciação de máquinas e equipamentos, energia elétrica c abastecimento de

água, financiamento, assim cnmo toda e qualquer despesa necessária e cabível para o perfeito

cumprimento das obrigações assumidas através do presente contrato, inclusive os encargos

decorrentes de leis trabalhistas c outros previstos na legislação em vigor.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1. Nilo haverá atualização monetária e nem reajuste de preços, salvo os casos previstos no artigo 65,

inciso II, alínea d, da Lei Petleral n° 8.666/93 que deverão ser comprovados, e expressamente

demonstrados através de planilha (fcialhada de custos.

6.2 - O n3o cumprimento do suhiiem anterior acarretará a rescisão imediata do contrato, aplicando à

CONTRATADA as sanções deMe contraio.

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA fica obrigada desde já a aceitar nas mesmas condições

contratuais, os acréscimos ou supressões que se lizcrem necessários aos serviços contratados, até o

limite de 25 % (vinte c cinco poi cento) do valor inicial atualizado do objeto.

7. CLÁUSULA SÉTIMA- GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. N3o será exigido a prestação da garantia contratual, uma vez que a fornecimento do objeto nío

apresenta riscos de lesüo ao patrimônio público, unia vez que o pagamento ocorrerá somente após o

recebimento definitivo e ateste da nota fiscal. A exigência da garantia apenas onerará o licitante, o que

poderá prejudicar a sua participação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto s3o aquelas previstas no Termo de Referência.

*). CLÁUSULA NONA - DA TINCALIZAÇÃO

9.1. Os serviços prestados serflo fiscalizados a qualquer tempo por representantes da SECRETARIA,

que registrará todas as ocorr^u-ias c as deficiências verificadas em relatório, cuja córiíal será

Praça Proft^or Salgado, SN - Centro - Monte Santo/Ba

Telefono: (75) 327b-: I2<1 - CEP 48.800-000 - CNPJ: 13.698.766/0001-
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encaminhada à licitante vencedora, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. As

exigências e a atuaçilo da fiscalização pela SHCRETARIA em nada restringem a responsabilidade,

única, integral c exclusiva da licitanie vencedoi-a, no que concerne à cxecuçüo do objeto do contrato.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1 - Para a boa e cabal execuçüo do presente contrato, obriga-se, ainda, a CONTRATADA a:

10.1.1 - Responsabilizar-se pela administração, coordenação e supervisão técnica dos serviços

prestados ora contratados;

10.1.2 - Zelar pela qualidade dos serviços prestados e pela execuçSo nos prazos estipulados na

cláusula segunda deste contrato;

10.1.3 - Responsabilizar-se por todos os custos, benefícios, tributos e contribuições que sejam

devidos em decorrência direta ou indiretamente do presente contraio ou de sua execução;

10.1.4 - Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, com mão de obra, transporte,

bem como os respectivos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e securilários;

10.1.5 - Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas com impostos, taxas,

emolumentos e contribuições ílsoais e parafiscais:

10.1.6 - Responsabilizar-se pelos danos, perdas e prejuízos que por dolo ou culpa na sua execução

dos serviços prestados contrauulos venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar prejuízos ao

poder público, à SECRETARIA ou a terceiros;

10.1.7-Conduzir os serviços prestados de acordo com as normas aplicáveis;

10.1.8 - Responsabilizar-se pela entrega do objeto do presente contrato;

10.1.9 - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação.

a D
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12. CLÁUSULA DÉCIMA SrííUNDA-RESCISÃO

12.1 - A rescisão contratual poderá ser:

12.1.1 -Determinada por ato unilateral e escrito da SI-CRETARIA, nos casos previstos nos incisos I a

XII e XVII do nu. 78 da Lei Kederal n°. 8.666/93 e suas alterações;

12.1.2 - Amigável, por acordo das partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja

conveniência para a SI-XRETARIA.

Praça Profi^sor Salgado, SN - Centro - Monte Santo/Ba

Telefone: (75)3271) 1121 - CEP 48.800-000 - CNPJ: 13.698.766/0001-33
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12.2 - A inexecuçâo tolal ou parcial do contrato enseja a sua rescisílo pela SECRETARIA, com as

conseqüências previstas na cláusula 8 deste Edital.

12.3 - Constituem motivos para a rescisão contratual os previstos no art. 78 da Lei Federal n°.

8.666/93 e suas alterações.

12.3.1 - Em caso de rescisão pievista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal n°. 8.666/93 e

suas alterações, sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamenlares

comprovados, quando os houver sofrido. 12.3.2 - A rescisão contratual de que trata o inciso 1 do art.

78 acarretará as conseqüências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal n°. 8.666/93 e

suas alterações.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1 -Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alterações, bem

como os casos previstos no artigo T da Lei federal n°. 10.520, de 17 de julho de 2002 a

CONTRATADA ficará sujeita ás seguintes penalidades, assegurada a prévia defesa:

13.2 - Pela mexecução total ou parcial do Contrato:

13.2.1 - Multa de até 10% (ó?/. por cento), calculada sobre o valor do Contrato ou da parte nâo

cumprida;

13.2.2 - Multa correspondente à diferença de preço resultante de nova licitação realizada para

complementaçâo ou realização da obrigação não cumprida.

13.3 - O valor a servir de base para o cálculo das multas referidas nos subitens 13.2.1 e 13.2.2 será o

do valor inicial do Contrato.

13.4 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, porém morntório e,

conseqüentemente, o pagamenio delas não exime a licitante contratada da reparação dos eventuais

danos, perdas ou prejuízos que seu ato punivel venha a acarreiar à SECRETARIA.

14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -VEDAÇÕES

14.1. É vedadoà CONTRATADA:

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

Praça Professor Salgado, SN - Centro - Monte Santo/Ba

Telefone: (75) 3275-1124 - CEP 48.800-000 - CNPJ: 13.698.766/0001-33
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15.1. Os casos omissos serüo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na

Lei a0 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e conlralos

administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 -

Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instriinienio, por extrato, no

Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

17.1. O Toro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o

da Seção Judiciária de Monte Santo - Bahia.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Tenno de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de

igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.

Monte Santo - Bahia, 01 de fevereiro de 2018.
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TESTEMUNHAS:

1.

2.

EDIVAN FERNANDES DE ALMEIDA1

PRERpITO MUNICIPAL

(OONTRA/aNTE)

DANNIEL SANN DIAS DA SILVA/

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(CONTRATANTE)

RAFAEL SANTOS Y.

NU'1'RICAÍHSE-
(CÒNTRS C

A SANTANA

ÇOS LTDA

ADA)

Praça Professor Salgado, SN - Centro - Monte Santo/Ba

Telefone: [75) 327S-I124 - CEP 48.800-000 - CNPJ: 13.698.766/0001-33



Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Sobradinho

■y.

TERMO DE RESPONSABILIDADE ?
COTAÇÃO PRÉVIA DE MERCADO l

V *.-/-'
Unidade solicitante: Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.
Objeto: Contratação de empresa para eventual fornecimento de ticket alimentação e
refeição para atender as necessidades das Secretarias do Município.

Fornecedor "A": NÜTRICASH SERVIÇOS LTDA - CNPJ/MF: 42.194.191/0001-10.

Item

01

Especificação

Fornecimento de ticket alimentação e refeição para

atender as necessidades das Secretarias Municipais.

Taxa Administrativa f%1

R$ 4%

Em razão da solicitação através da Cl. da Secretária Municipal de Fazenda e
Administração, não diligenciamos preço em outras fornecedoras, sendo solicitada a
empresa NÜTRICASH SFRVIÇOS LTDA, comprovação da razoabilidade da proposta, a ser
avaliada mediante comparação com os preços praticados pelo fornecedor junto a outros
entes públicos, nos sendo apresentadas os documentos que seguem em anexo:

1- Contrato ne 0033/2018 - Contratante: Município de Monte Santo/BA.

2- Contrato n5 0034/2018 - Contratante: Município de Monte Santo/BA.

3- Contrato n9 0035/2018 - Contratante: Município de Monte Santo/BA.

Sobradinho/BA, em 28 de dezembro de 2020.

Brenda Oliveira Lemos

Matrícula ns. 11456

*Em anexo documento que comprovam o preço praticado pela proponente.

*O presente termo será desrinado ao Prefeito Municipal para que tome as providências
que entender necessário.

CNPJ n.° 16.444.804/0001-10 L Av. José Balbino de Souza, S/N

Sobradinho-Bahia . Fone: (074) 3538-3030



t.
Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de &jft|»raditího

DESPACHO: AUTORIZOa elaboração do Terceiro Termo Aditivo ao
Contrato n°. 064/2018, desde que aceita pela parte contratada, e
acompanhado pela Procuradoria Geral do Município, em conformidade com a
solicitação expressa da Secretaria Municipal - Cl. n°. 254/2020/SEFAZ.

Encaminho ao Departamento de Finanças e Contabilidade para informar sobre
a disponibilidade financeira, em seguida remeter o processo ao Departamento
de Gestão de Contratos, de Bens e Serviços para elaboração do Termo Aditivo
e adoção das demais medidas cabíveis.

Sobradinho (BA), 30 de dezembro de 2020.

Luiz Vicente B

Prefeito Muáh
an

CNPJ n.° 16 444.804/0001-10 .. Av. José Balbino de Souza, S/N
Sobradinho - Bahia _ Fone: (074) 3538-3030
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Estado da Bahia %_

Prefeitura Municipal de Sobraclínho

DESPACHO: Informo que há disponibilidade orçamentária correspondente ao valor de R$
374.400,00 (trezentos e setenta e quatro mil e quatrocentos reais), para atender as
despesas referente a prestação de serviços de fornecimento de ticket alimentação e refeição
para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Sobradinho-BA conforme
solicitado em Cl. SEFAZ n°. 254/2020, nos recursos constantes em instrumento contratual
n°. 064/2018, e despacho do Chefe do Poder, a saber:

ORÇAMENTO: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

ATIVIDADE: 2.004 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00 - Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica
FONTE: 00

ORÇAMENTO: 02.02 - SECRET. MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO URBANÍSTICA
ATIVIDADE: 2.008 - Manutenção da Sec. Municipal de Planejamento e Gestão
ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00 - Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica
FONTE: 00

ORÇAMENTO: 02.04 - SECRET. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
ATIVIDADE: 2.010 - Manut. das Ativ. Da Sec. M. de Fazenda e Administração
ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00 - Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica
FONTE: 00

ORÇAMENTO: 02.08 - SECRET. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
ATIVIDADE: 2.020 - Gestão das Ações Adm. da Sec. Turismo, Cultura e Esportes
ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00 - Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica
FONTE: 00

ORÇAMENTO: 02.09 - SECRET. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
ATIVIDADE: 2.036 - Manutenção da Sec. Municipal de Agricultura
ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00 - Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica
FONTE: 00

ORÇAMENTO: 02.10 - SECRET. MUN. DE INFRAEST. E SERV. PÚBLICOS
ATIVIDADE: 2.033 - Manut. das Ativ. da Sec. M. de Infraestrutura e Serv. Públicos
ELEMENTO: 3.3.9.0.39 00 - Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica
FONTE: 00

ORÇAMENTO: 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATIVIDADE: 2.013 - Manutenção das Atividades Adm. da Sec. de Educação
ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00 - Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica
FONTE: 01

ORÇAMENTO: 02.06 - FUNDOS MUNICIPAL DE SAÚDE
ATIVIDADE: 2.023 - Gestão das Ações do Fundo de Saúde
ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00 - Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica
FONTE: 02

CNPJ n.° 16 444.804/0001-10 Av. José Balbino de Souza, S/N
Sobradinho - Bahia Fone: {074) 3538-3030



Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Sobractfnho

ORÇAMENTO: 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATIVIDADE: 2.029 - Manutenção da Sec. M. de Assistência Social
ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00 - Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica
FONTE: 00

Sobradinho (BA), 31 de dezembro de 2020.

Wanderlan Ribeiro da Silva
Matrícula 10465

Departamento Finanças e Contabilidade

CNPJ n.° 16 444.804/0001-10 . Av. José Balbino de Souza, S/N
Sobradinho - Bahia Fone: (074) 3538-3030



Estado da Bahia

Prefeitura Municipal

TERMO ADITIVO N.° 03 AO CONTRATO N.° 064/2018

"Termo Aditivo ao Contrato n", 064/2018, que

entre si fazem o MUNICÍPIO DE

SOBRADINHO/BA e a empresa NUTRICASH
SERVIÇOS LTDA".

O MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA e a empresa NUTRICASH SERVIÇOS
LTDA, ja devidamente qualificados no corpo do Contrato n° 064/2018, datado de 15 de maio de
2018;

8.666/93;
CONSIDERANDO a previsão legal contida no art. 57, inc. II, da Lei Federal n°.

CONSIDERANDO a necessidade expressa em Cl. 254/2020/SEFAZ em virtude
da necessidade de co-tmuidade dos serviços objeto do Contrato Principal e demais documentos
que compõem o Pregão Presencial n°. 027/2017;

RESOLVEM aditá-lo mediante as condições seguintes:

1. DO OBJETO - PRORROGAÇÃO DE PRAZOS.

1.1. Constitui objeto cio presente termo a prorrogação do prazo inicialmente determinado para a
prestação de serviços de fornecimento de ticket alimentação e refeição para atender as
necessidades das Secretarias Municipais de Sobradinho-BA, objeto do Contrato Principal, ficando
desta forma, o prazo prorrogado até 31 de dezembro de 2021 nos mesmos termos descritos no
Contrato n°. 064/2018

2. DO VALOR

2.1. O valor do presente termo é de R$ 374.400,00 (trezentos e setenta e quatro mil e
quatrocentos reais)

3. CONSOLIDAÇÕES DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PRINCIPAIS.
3.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato Principal n°. 064/2018, que ora se
serve de objeto ao presente Contrato Aditivo, assegurando-se as mesmas especificações técnicas
documentos contratuais direitos e obrigações de fiscalização do contrato, sanções contratuais e
demais garantias ali previstas

E por estarem acordes, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de
igual teor e forma,.na presença de 02 (duas) testemunhas, a tudo presentes.

Sobradínho/BA, em 31 de dezembro de 2020.

MUNICÍPIO DE SOífRADINHO/BA
Contratante

Testemunhas:

CNC> j n.° 16.444.804/0001-10 ; Av. José Balbirto de Souza, S/N

Sobradinho/BA Fone: (074) 3538-3030
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MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO c

TERMO ADITIVO N°. 05 AO CONTRATO N°. 044/2017. PARTES: MUNICÍPIO DE SOBRADINMÔ/BA E A

SENHORA JAKELINE RODRIGUES DE SOUZA. ASSINATURA: 30/12/2020. Cláusula prírneira - DO
OBJETO: Constitui objeto do presente termo a prorrogação do prazo inicialmente determinado para a
LOCAÇÃO DE IMÓVEL s utado a Quadra S-07, Rua 06, n° 15, Centro, Sobradinho-BA, destinado a servir
como instalações para fi.-ü.iünamento do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência
Social, objeto do Contrair Principal, ficando, desta forma, o prazo prorrogado até 30 de março de 2021.
Cláusula Segunda - DO VALOR: O valor do presente termo é de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos
reais). Cláusula Terceira - Ratificação das demais cláusulas do Contrato Principal. Luiz Vicente Berti
Torres Sanjuan - Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO N°. 03 AO CONTRATO N°. 018/2018. PARTES: MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA E A
EMPRESA EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA. ASSINATURA: 31/12/2020.
Cláusula primeira - DO OBJETO: Constitui objeto do presente termo a prorrogação do prazo
inicialmente determinado para a prestação dos serviços técnicos especializados de informática:
manutenção, aperfeiçoan <:nto, desenvolvimento e hospedagem de website e prestar informações
importantes à comunidade ünundas das atividades de todas as Secretarias Municipais de Sobradinho/BA,
objeto do Contrato Princii;,n. ficando, desta forma, o prazo prorrogado até 31 de dezembro de 2021.

Cláusula Segunda - DO VALOR: O valor do presente termo é de R$ 7.800,00 (sete mil e oltocentos
reais). Cláusula Terceira - Ratificação das demais cláusulas do Contrato Principal. Luiz Vicente Berti
Torres Sanjuan - Prefeito Vunicipal.

MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO N°. 03 AO CONTRATO N°. 064/2018. PARTES: MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA E A
EMPRESA NUTRICASH SERVIÇOS LTDA. ASSINATURA: 31/12/2020. Cláusula primeira - DO
OBJETO: Constitui objeto Ho presente termo a prorrogação do prazo inicialmente determinado para a
prestação de serviços de fornecimento de ticket alimentação e refeição para atender as necessidades das

Secretarias Municipais de Sobradinho-BA, objeto do Contrato Principal, ficando, desta forma, o prazo
prorrogado até 31 de dezembro de 2021. Cláusula Segunda - DO VALOR: O valor do presente termo é

de R$ 374.400,00 (trezenlos e setenta e quatro mil e quatrocentos reais). Cláusula Terceira -
Ratificação das demais c.usulas do Contrato Principal. Luiz Vicente Berti Torres Sanjuan - Prefeito
Municipal.

MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO N°. 03 AO CONTRATO N°. 072/2018. PARTES: MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA E A

EMPRESA NUTRICASH SERVIÇOS LTDA. ASSINATURA: 31/12/2020. Cláusula primeira - DO
OBJETO: Constitui objeto Jo presente termo a prorrogação do prazo inicialmente determinado para a
prestação de serviços cr; abastecimento de combustível através de ticket-combustível e cartão-

combustível para atender í. frota de veículos da Prefeitura Municipal de Sobradinho-BA, objeto do

Contrato Principal, ficando desta forma, o prazo prorrogado até 31 de dezembro de 2021. Cláusula
Segunda - DO VALOR: O valor do presente termo é de R$ 837.942,85 (oitocentos e trinta e sete mil,
novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos). Cláusula Terceira - Ratificação das

demais cláusulas do Comovo Principal. Luiz Vicente Berti Torres Sanjuan - Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO N°. 03 AO CONTRATO ND. 055/2018. PARTES: MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA E A
EMPRESA NUTRICASH SERVIÇOS LTDA. ASSINATURA: 31/12/2020. Cláusula primeira - DO
OBJETO: Constitui objeto rio presente termo a prorrogação do prazo inicialmente determinado para a
prestação de serviços de wrnecimento de cartões destinados á manutenção preventiva e corretiva da

frota de veículos da Preferira de Sobradinho-BA, objeto do Contrato Principal, ficando, desta forma, o
prazo prorrogado até 31 de dezembro de 2021. Cláusula Segunda - DO VALOR: O valor do presente

termo é de R$ 624.000,00 (seiscentos e vinte e quatro mil reais). Cláusula Terceira - Ratificação das
demais cláusulas do Contrai ;> Principal. Luiz Vicente Berti Torres Sanjuan - Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO N°. 02 AO CONTRATO N°. 080/2020. PARTES: MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA E A
EMPRESA EDUARDO DOS REIS RODRIGUES-ME. ASSINATURA: 31/12/2020. Cláusula primeira -
DO OBJETO: Constitui objf-v do presente termo a prorrogação do prazo inicialmente determinado para a
prestação de serviços de l& .ngem de lençóis, objeto do Contrato Principal, ficando, desta forma o prazo
prorrogado até 31 de março de 2021. Cláusula Segunda - DO VALOR: O valor do presente termo é de

^ Este documento está dísponibiüiadr, no site www.impublicocoes.org/pm^sobradinho IltlprenSCt OfÍCl(ll
«^ Documento assinado dígitolmente confo „ • MP n" - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui o infraestrutura de Choves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.


