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CONTRATO N° 01/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE
CELEBRAM ENTRE SI, DE UM LADO, O
MUNICfPIO DE IBICARAf - BAHIA, E DE
OUTRO, A EMPRESA AILTON B. A.
FILHO COMERCIO ALIMENTICIOS - ME.
Pelo presente instrumento, de um lado o CNPJ do Ministerio da Fazenda
D
T. ,
.
n° 14.147.896/0001-40, com sede na
ua Tiradentes, n 23 - Centro, CEP: 45.745-000 Estado da Bahia, representada neste ato representado pela
senhora Prefeita Sr.3 Monalisa Gonsalves Tavares, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, Pessoa
Jundica de Direito Publico Interno, inscrita no CNPJ do Ministerio da Fazenda n° 13.551.589/0001-68 e do
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA£AO, Pessoa Jundica de Direito Publico Interno, inscrita no CNPJ n°
30.033.507/0001-02,denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a empresa AILTON B A.
FILHO COMERCIO ALIMENTICIOS - ME, inscrita no CNPJ sob 0 n° 34.309.299/0001-82, com sede na
AVENIDA ROBERTO SANTOS/253i,PEDRO GERONIMO, CEP 45.606-472 , no Municipio de ITABUNA-BA
neste ato representada pelo(a) Sr(a). AILTON BENEVIDES APOSTOLO FILHO, portador (a) da Cedula de
Identidade n° 0526308206 SSP/BA e CPF n° 658.428.715-72, resolvem celebrar 0 presente CONTRATO DE
FORNECIMENTO, de acordo com o Processb de Licitagao ha modalidade Pregao Eletronico 12/2021, que se
regera pelas Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93, mediante as dausulas e conduces a seguir ajustadas. *:
I- CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente COntrato a presente Ata de Registro de Prego tem por objeto a contratagao de
empresa para FUTURA E EVENTUAL CONTRATA^AO DE EMPRESA PARA AQUISI^AO DE GEN&ROS
ALIMENTICIOS ( EMBUTIDOS E CARNES) A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARY DE
ADMINISTRA^AO, ASSISTfiNCIA SOCIAL E EDUCA^AO DESTE MUNICIPIO., em conformidade com a proposta
de pregos apresentada na sessao da licitagao da qual decorre este termo contratual e adjudicado cohforme parecer
devidamente homologado e publicado no Diario Oficial do Municipio.
LOTE1 - EMBUTIDOS / FRIOS
ITEM ,

01

02

03

DESCRigAO DO PRODUTO '
PRESUNTO COZIDO DE AVE, fatiado, obtido de ave
sadia, com aspecto, cheiro, cor e sabor prdprios, isento de
sujidade, parasite e larvas, acondicionado em saco
plastico transparente atomico contendo etiqueta com KG
data de validade e peso, carimbo de inspe^ao do SIF ou
SIE, com registro e suas condigoes deverao estar de
acordo com a NTA 8 Decreto 12486 de 20/10/78.
PRESUNTO COZIDO DE SUlNO MAGRO, fatiado,
obtido de pernil ou outra parte de suino sadio, com
aspecto, cheiro, cor e sabor prdprios, isento de sujidade,
parasito e larvas, acondicionado em saco plastico
transparente atomico contendo etiqueta com data de KG
validade e peso, carimbo de inspegao do SIF ou SIE, com
registro e suas condigoes deverao estar de acordo com a
NTA 8 Decreto 12486 de 20/10/78.
QUEIJO TIPO MUSSARELA, ia qualidade, fatiado em
embalagem do tipo bandeja de isopor cm filme plastico
devidamente identificado com a marca do produto, peso
e data de validade do produto, com registro no SIF ou
SISP, produto elaborado unicamente com leite de vaca, KG
com aspecto de massa semi-dura, cor branco creme
homogenea, cheiro proprio, sabor suave, levemente
salgado proprio.

UND

OUANT.

V. UNITARIO

V: TOTAL

250

24,00

6.000,00

200

21,00

4.200,00

300

42,00

12.600,00

MARCA

PIF RAF

PIF RAF

SOL
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04

05

SALSICHA DE CARNE DE FRANCO TIPO HOT DOG,
com aspecto caracteristico, cor propria sem manchas
pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor prdprio, com FD
adi^ao de agua ou gelo no maximo de io%, com registro
noSIFouSISP.
SALSICHA DE CARNE SUlNA/BOVINA TIPO HOT DOG,
com aspecto caracteristico, cor propria sem manchas
pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor prdprio, com FD
adigao de agua ou gelo no maximo de 10%, com registro
noSIFouSISP.

PIF RAF
200

12,00

2.400,00

PIF PAF
200

12,00

VALOR TOTAL DO LOTE Rs 27.600,00 (vinte e sete mjl e seiscentos reals).

2.400,00

27.600,00

LOTE 2 - CARNE / FRANCO / PEIXE E OUTROS
ITEM

01

02

°3

04

°5

06

°7

08

DESCRI^AO DO PROOUTO

UNO

CARNE BOVINA ACEM - MOIDA, in natura. Aspecto
prdprio, nao amolecida e nem pegajosa, cor propria sem
manchas esverdeadas, cheiro e sabor prdprio, com
ausencia de sujidades, parasites e larvas. Devendo conter
no maximo 10% de gordura deve ser isenta de cartilagens KG
e de ossos e conter no maximo de 3% de aponevroses,
validade minima de 30 (trinta) dias a partir da data de
entrega.
CARNE BOVINA ACEM, in natura, sem tempera. Aspecto
prdprio, nao amolecida e nem pegajosa, cor propria sem
manchas esverdeadas, cheiro e sabor prdprio, com
ausencia de sujidades, parasites e larvas. Validade
minima de 30 (trinta) dias a partir da data de entreoa.
CARNE BOVINA ALCATRA - DE SOL - curada, seca.
Aspecto prdprio, nao amolecida e nem pegajosa, cor
propria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor prdprio,
com ausencia de sujidades, parasites e larvas. O produto
devera apresentar validade minima de 30 (trinta) dias a
partir da data de entrega.
CARNE BOVINA CHA DE DENTRO - DE SOL, seca.
Aspecto prdprio, nao amolecida e nem pegajosa, cor
propria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor prdprio,
com ausencia de sujidades, parasites e larvas. 0 produto
devera apresentar validade minima de 30 (trinta) dias a
partir da data de entrega.
CARNE BOVINA COSTELA, in natura, sem tempera.
Aspecto prdprio, nao amolecida e nem pegajosa, cor
propria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor prdprio,
com ausencia de sujidades, parasites e larvas. Validade
minima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega do
produto.
CARNE BOVINA MUSCULO, in natura. Aspecto prdprio,
nao amolecida e nem pegajosa, cor prdpria sem manchas
esverdeadas, cheiro e sabor prdprio, com ausencia de
sujidades, parasites e larvas. Validade minima de 30
(trinta) dias a partir da data de entrega.
CARNE BOVINA PAULISTA, in natura. Aspecto prdprio,
nao amolecida e nem pegajosa, cor prdpria sem manchas
esverdeadas, cheiro e sabor prdprio, com ausencia de
sujidades, parasites e larvas. Validade minima de 30
(trinta) dias a partir da data de entrega do produto.
CARNE BOVINA SALGADA (CHARQUE) - curada e seca,
ponta de agulha, de ia qualidade, com baixo teor de
gordura. Validade minima de 30 (trinta) dias a partir da
entrega do produto.

QUANT.

V. unitArio

V. TOTAL

MARCA

300

39,oo

11.700,00

FRIBAHIA

KG

300

40,50

12.150,00

FRIBOI

KG

200
40,00

KG

KG

200

200

8.000,00

40,00

8.000,00

34,00

6.800,00

FRIBOI

FRIBOI

FRIBOI

KG

100

30,00

3.000,00

FRIBOI

KG

200

42,00

8.400,0

FRIBOI

KG

200

48,00

9.600,00

PARAISO

i
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CARNE BOVINA TRASEIRA, (alcatra, patinho, lagarto,
etc). Aspecto proprio, nao amolecida e nem pegajosa, cor
propria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor proprio,
KG
com ausencia de sujidades, parasites e larvas. Validade
minima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.

100

47,oo

4.700,00

FRIBOI

10

CARNE SUlNA - PERNIL, pe^a inteira, sem tempera,
apresentando cor e odor caracteristicos, validade minima
de 30 (trinta) dias.

KG

100

30,00

3.000,00

PIF PAF

11

CARNE SUlNA BISTECA, de primeira, apresentando cor
e odor caracteristicos, validade minima de 30 (trinta) dias
a partir da entrega do produto.

KG

100

30,00

3.000,00

PIF PAF

50

25,00

1.250,00

12

13

14

F/GADO BOVINO, aspecto proprio, nao amolecido e nem
pegajoso, cor propria sem manchas esverdeadas, cheiro e
sabor proprio, com ausencia de sujidades, parasites e KG
larvas, validade minima de 30 (trinta) dias apos a entrega.
FRANGO (COXA E SOBRECOXA), cortes congelados e
nao temperados, embalagem contendo identificagao do
produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e
carimbos oficiais, de acordo com as portarias do
Ministerio da agriculture, DIPOA n.304 de 22/04/96 e KG
n.145 de 22/04/98, da Resolu^ao da ANVISA N.105 de
19/05/99, da Lei Municipal /Vigilancia Sanitaria N.5504/99
e Resolucao RDC N. 13 DE 02/01/2001.
FRANGO (FILE), congelado e nao temperado, o peito de
frango devera ser uma carne com caracteristicas proprias
com cor e odor peculiar. Com ausencia de sujidades e de
qualquer substancia contaminante que possa alterar ou
KG
mascarar algum tipo de contamina^ao. A embalagem
primaria devera ser em sacos de polietileno, informando 0
tipo de corte, data de validade, e registro do produto de
acordo com a leqislacao viqente (ANVISA) e SIF,_________

200

13,00

2.600,00

250

22,00

5.500,00

15

FRANGO (PEITO), com osso, de primeira qualidade,
congelado. Embalagem em filme PVC transparente ou
saco plastico transparente, contendo identificagao do
produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e
carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do
Ministerio da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e
n.145 de 22/04/98, da Resolugao da ANVISA n.105 de
19/05/99, da Lei Municipal / Vigilancia Sanitaria n.5504/99
e Resoluqao RDC n. 13 de 02/01/2001.

KG

200

16

FRANGO CONGELADO INTEIRO, sem tempera,
contendo identifica^ao do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo
com as portarias do Ministerio da agricultura, DIPOA
n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolugao da
ANVISA n.105 de 19/05/99 e da lei municipal / vigilancia
sanitaria n.5504/99.________

KG

300

17

PEIXE CORVINA EM POSTAS, embalagem em filme PVC
transparente ou saco plastico transparente, contendo
identificagao do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as
KG
Portarias do Ministerio da Agricultura, DIPOA n.304 de
22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolugao da ANVISA
n.105 de 19/05/99 e da Lei Municipal / Vigilancia Sanitaria
nS5°4/99-

100

VALOR TOTAL DO LOTE R* 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos).

16,00

FRIBOI

NATURAVES

NATURAVES

3.200,00

NATURAVES

12,00

3.600,00

NATURAVES

30,00

3.000,00

COSTA SUL

Rs 97.500,00

§ i° - A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes deste contrato, acrescimos ou supressoes
na aquisigao dos bens objeto da presente licitagao, de ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, conforme a Lei Federal n° 8.666/93.
II- CLAUSULA SEGUNDA - DOTA^AO OR^AMENTARIA
As despesas para o pagamepterdesfe contratorerao
'v
O
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seguirespecificada:
03.05.01. SECRETARIA DE ADMINISTRA£AO
2.008 - GESTAO DOS SERVINGS DA ADMINISTRA^AO
3.3.9.03.0.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 100 TESOURO
03.12.01. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2.067 GESTAO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROT. SOCIAL ESP. DE M£DIA COMPLEXIDADE
2.069 GESTAO DO BLOCO FINANC. DA PROTEgAOSOCIAL BASICA
2.070 GESTAO DO BLOCO DO PROGRAMA CRIAN^A FELIZ
I
2.074 GESTAO DO BLOCO DE FINAN. PROGRAMA BOLSA FAMfLIA E CADASTRO
2.078 GESTAO DAS AgOES DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento de Despesa: 3.3.9.03.0.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 100 TESOURO! 228 FEAS! 229 FNAS
03.08.00 - SECRETARIA DE EDUCAgAO
2.022 - GESTAO DOS SERVigOS DA EDUCAgAO
2.024- MANUTENgAO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAgAO INFANTIL
2.026 - MANUTENgAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
•V
3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTES: 01- MDE/19- FUNDEB/ 04 - QSE/15- FNDE
V

III- CLAUSULA TERCEIRA - PREgO E CONDigOES DE PAGAMENTO
§ i° - O Valor Global do presente contrato e de R$ 125.100,00 (cento e vinte cinco mil e cert) reals). Tal valor
pactuado e fixo e irreajustavel.
'
§ 20 - Nos pregos ofertados na proposta da CONTRATADA ja estao inclusos todos os cUstos e despesas
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou
indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.
!
§ 3° - O pagamento sera efetuado atraves de Ordem Bancaria nominal ao contratado ou credito em conta
corrente, imediatamente apos a apresentagao da Nota Fiscal/Fatura/Eletronica e devidamente atestada a
entrega definitiva do objeto contratado.
f.
5 40 - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissao da Nota Fiscal/Fatura, o documento sera
imediatamente devolvido para substitui^ao e/ou emissao de Nota de Corre^ao, ficando estabelecido que esse
intervalo de tempo nao sera considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualizagao do valor contratual.
IV- CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E DAS CONDUCES PARA A ENTREGA DO PRODUTO, VIG£NCIA E
FISCAL DO CONTRATO.
a) O prazo para a entrega do objeto do presente contrato sera parcelado em ate i5(quinze) dias corridos, apos
solicitagao da secretaria e a vigencia do contrato sera da data de sua assinatura ate 31 de dezembro ou com a
entrega definitiva do produto.
b) A fiscalizagao do contrato ficara a cargo do servidor designado pela Secretaria solieitante. ;
c) O material devera ser entregue, no Almoxarifado Central do municipio, sempre das o8:ooh as i2:ooh, 0 qual
formulara 0 pedido, atraves do setor responsavel.
d) A entrega devera ser efetuada com data programada e confirma^ao antecipada no local indicado pelo
municipio, ficando as despesas inerentes com frete por conta da Contratada.
e) O prazo de entrega dos materiais sera em ate i5(quinze) dias apos a solicita^ao da Secretaria de Saude.
f) Correrao por conta da Contratada todas as despesas inerentes ao cumprimento disposto do subitem
anterior.
g) Os materiais devem ter a descrigao da embalagem absolutamente compatlvel com a descrigao da
requisi$ao.
h) Os materiais devem ser entregues em embalagens nao violadas.
i) Os materiais devem ter prazo de validade igual ou superior a 12 meses.
j) O item nao deve ser substitufdfi-Nest&^asp, a unidade contratada assumira todo 0 onus.
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4.1 OBRIGAgOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, alem das determinagoes contidas no instrumento convocatorio, que aqui.se consideram
literalmente transcritas, bem como daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:
a) A atender o(s) pedido(s) da contratante no prazo estipulado na autorizagao de fornecimento;
b) Entregar 0 produto com a marca com que concorreu no processo licitatorio;
C) A fornecer produtos de qualidade;
d) O produto entregue devera estar rigorosamente de acordo com o que foi especificado na Proposta, bem
como com o que foi solicitado no presente Edital;
e) Em caso de devolugao do Produto, por estar em desacordo com as especificagoes, todas as despesas serao
atribui'das ao fornecedor;
f) A licitante fica ciente de que se houver incompatibilidade de suas informagoes, com as caracten'sticas
apresentadas pelo produto, estara sujeita as sangoes previstas na legislagao vigente e a nao substituigao pelo
produto adequado sera considerado como recusa da entrega.
g) A manter urn preposto, aceito pela contratante, para representa-lo durante a execugao do contrato;
h) A responsabilizar-se pelos danos que causar a contratante ou a terceiros durante vigencia do Contrato;
i) A cumprirfielmente todas as condigoes estabelecidas no contrato e no edital;
j) A manter durante a vigencia do contrato, todas as condigoes de habilitagao;
4.3. - OBRIGA£0ES do contratante
O CONTRATANTE, alem das obrigagoes consideradas contidas no instrumento convocatorio por
determinagao legal, obriga-se a:
a) Fornecer ao contratado os elementos indispensaveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no maximo
10 (dez) dias da assinatura;
'
b) Realizar o pagamento pela execugao do contrato;
c) Proceder a publicagao resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no
prazo legal.
V- CLAUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES
O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas clausulas, sem justificativas aceita pelo orgao ou
entidade promotor da licitagao, sujeitara 0 licitante ou a CONTRATADA as seguintes sangoes prevista na Lei
Federal n° 8.666/93, garantida a previa e ampla defesa em processo administrative:
a) Advertencia;
b) Dedaragao de idoneidade para participar de licitagao e impedimento de contratar com a Uniao, com orgaos
e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federagao, com o Distrito Federal e Municipios por
prazo de ate os(cinco) anos;
c) Multa de 0,3% (tres decimos por cento) ao dia, ate o trigesimo dia de atraso, sobre o valor da parte do objeto
nao entregue;
d) Multa de 0,7 % (sete decimos por cento) sobre o valor da parte do objeto nao entregue por cada dia
subsequente ao trigesimo.
§ i° - O valor das multas sera, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de
outros creditos, relative ao mesmo Contrato, eventualmente existente;
§ 20 - As multas previstas nesta clausula nao tern carater compensatorio e 0 seu pagamento nao eximira a
CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infragoes cometidas;
§ 30 - Retengao de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendencias da CONTRATADA, junto a
CONTRATANTE. Durante esse pen'odo nao incidira atualizagao monetaria.
Sangoes previstas na Lei Federal n° 10.520/02, art. 70:
Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar o contrato, deixar de entregar
ou apresentar documentagao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execugao de seu
objeto, nao mantiver a proposta, falhar oufraudar na execugao do contrato, comportar-se de modo iniddneo
ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com a Uniao, Estados, Distrito Federal ou
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Mumdpios e, sera descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se
refere o mciso XIV do art. 40 desta Lei, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sent prejuizo das multas previstas em
editai e no contrato e das demais cominagoes iegais.
VI- CLAUSULA SEXTA - DA RESCISAO
A inexecu^ao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao com as consequencias contratuais, e as previstas
na Lei n° 8.666/93.
§ i°. A Contratante podera rescindir administrativamente o respective Contrato, nas hipoteses previstas nos
incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
S 2°. Nas hipoteses de rescisao com base nos incisos II a XI e XV do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93, nao cabe a
CONTRATADA direito a qualquer indeniza^ao.
VII- CLAUSULA SETIMA - COBRAN^A JUDICIAL
As importancias devidas pela Contratada serao cobradas atraves de processO de execugao, constituindo este
Contrato, titulo executive extrajudicial, ressalvada a cobran^a direta, mediante retengao ou compensacao de
creditos, sempre que possivel.
VIII-CLAUSULA OITAVA- DAS DISPOSI^OES GERAIS
§ i°. A CONTRATANTE nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do presente Contrato.
§ 20. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade com as
obrigagoes ora assumidas todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas no Editai.
S 30. O presente Contrato nao podera ser objeto de subcontratagao, cessao ou transferencia, no todo ou em
parte.
§ 4°. Na interpretagao das disposigoes deste Contrato e integragao das omissoes, desde que compativeis edm
os preceitos de Direito Publico, aplicar-se-a, supletivamente, os prinefpios da teoria geral dos contratos e as
disposigoes do Direito Privado.
$ 5°. A CONTRATADA respondera portodos os danos e prejuizos decorrentes de paralisagoes na execugao dos
servigos objeto contratado, salvo na ocorrencia de caso fortuito ou forga maior, sem que haja culpa da
CONTRATADO, apurados na forma da legislagao vigente, quando comunicado a CONTRATANTE no prazo de
48 (quarenta e oito) boras da ocorrencia, ou ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.
S 6°- AP°S 0 10° (decimo) dia de atraso para fornecimento do objeto contratado, a CONTRATANTE, podera
optar por uma das seguintes alternatives:
a) Promover a rescisao contratual, independentemente de interpelagao judicial, respondendo a
CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisao;
b) Exigir a execugao do Contrato, sem prejuizos da cobranga de multa correspondente ao pen'odo total de
atraso, respeitado o disposto na legislagao em vigor.
§ 70. A CONTRATANTE providenciara a publicagao resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, no Dterio
Oficial do Municipio, conforme Lei Federal 8.666/93.
IX- CLAUSULA NONA - DA LEGISLAGAO APLICAVEL A EXECUGAO DA CONTRATAGAO E OS CASOS
OMISSOS (art. 55, inciso XII).
A legislagao aplicavel a execugao deste contrato e os casos omissos serao resolvidos com base nas disposigoes
constantes das Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93 e legislagao posteriores, nos prinefpios de direito publico e,
subsidiariamente, com base em outras leis que prestem a suprir eventuais lacunas.
X- CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZAGAO DO CONTRATO
Como forma de acompanhar o cumprimento detalhado da entrega dos itens contratados, assim como a sua
designagao adequada, a diretoria solicitante recomenda .
51° O Gestor de contrato devera:
a) Solicitar ao Dept, de Licitagoes e Compras a copia do referido contrato;
b) Identificar no presenJe-eorTfrato, quaisltei
Ifzem respeito a sua solicitagao;
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c) Dar baixa em sua via de contrato a cada requisite emitida ao setor Administrative, mantendo
o saldo
atualizado.
d) Observar se os itens recebidos conferem com o solicitado e constante do contrato.
XI- CLAUSULA DIiCIMA primeira - DA vincula^Ao
O presente contrato e vinculado ao termo pregao eletronico constante no processo administrative e a ficha de
programagao orgamentaria da contratada.
XII- CLAUSULA DECIMA SEGUNDA-FORD
As partes elegem o Foro da cidade de Ibicarai, Bahia, que prevalecera sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma
na presenga das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Ibicarai'-Bahia, 03 de Janeiro de 2022.

Monalisa Gongalves Tavares
Prefeita Municipal
CONTRATANTE

Fundo Municipal de Assistenob Social
Marlene Nascif de Oliveir^

Fundo Municipal de Educagao
Miriam FigiWedo Andrade

AILTON B. A. FILHO C^MERCIO
ALIMENTICIOS - ME
CNPJ: 34.309.299/0001-82
CONTRATADA

Gestora os^undo
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF: OM. QiiL.
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CONTRATANTE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE (BICARAf
SETOR DE LICITA?AO _____
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EXTRATO DO CONTRATO N2 01/2022 VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N2 12/2021 - SRP
CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI - CONTRATADA AILTON B. A. FILHO COMERCIO
ALIMENTICIOS - ME,CNPJ:34.309.299/oooi-82( CONTRATA^AO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE
GENeROS ALIMENTICIOS (EMBUTIDOS E CARNES) A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS
SECRETARIA DE ADMINISTRA^AO, ASSIST^NCIA SOCIAL E EDUCA^AO DESTE MUNICIPIO ,Data do
Contrato 03/01/2022; Prazo: 31/12/2022; Valor do Contrato R$ 125.100,00 (cento vlhte cinco mil cem
reals) Certifico para fins de prova, a quern de direito, conforme determinagao legal foi devidamente
divulgado com publicagao no mural da Prefeitura por 5 (cinco) dias uteis.
Ibicarai- Ba, 03 de Janeiro de 2022

Mobatfsa Gongalves Tavares
Prefeita Municipal.
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Segunda-feira
17 de Janeiro de 2022
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PREFElTURAMUNICIRftL DE IBICARAI
SltOR DE LICiTAQAO
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EXTRATO DO CONTRATO NS 01/2022 VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N9 12/2021 - SRP
CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI - CONTRATADA AILTON B. A. FILHO COMERCIO
ALIMENTICIOS - ME,0^1:34.309.299/0001-82, CONTRATA^AO DE EMPRESA PARA AQUISI^AO DE
GENeROS ALIMENTICIOS (EMBUTIDOS E CARNES) A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS
SECRETARIA DE ADMINISTRA^AO, ASSISTeNCIA SOCIAL E EDUCA^AO DESTE MUNICIPIO ,Data do
Contrato 03/01/2022; Prazo: 31/12/2022; Valor do Contrato R$ 125.100,00 (cento vinte cinco mil cem
reals) Certifico para fins de prova, a quern de direito, conforme determina?ao legal foi devidamente
divulgado com publica?ao no mural da Prefeitura por 5 (cinco) dias uteis.
Ibicarai- Ba, 03 de Janeiro de 2022

Monalisa Gongalves Tavares
Prefeita Municipal.
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CERTIFICAQAO DIGITAL: QIEBOMGWBPVRJQYM18XVZG
Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.
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MINIST^RIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

certidAo positiva com efeitos de negativa de debugs relativos aos tributos
FEDERAIS E A DlVIDA ATIVA DA UNlAO
Nome: AILTON B. A. FILHO COMERCIO ALIMENTICIOS
CNPJ: 34.309.299/0001-82
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dfvidas de
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que:
1. constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Codigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina sua
desconsideragao para fins de certificagao da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e
2. nao constam inscrigoes em Divida Ativa da Uniao (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern os mesmos efeitos da certidao
negativa.
Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative, para
todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do
sujeito passive no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas
nas alfneas 'a' a'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 11:28:48 do dia 02/12/2021 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 31/05/2022.
Codigo de controle da certidao: 6A8A.254B.1587.53C8
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Emissao: 13/12/2021 11:29

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Certidao Negativa de Debitos Tributaries
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Codigo
Tributario do Estado da Bahia)

Certidao N°: 20215158922
razAo social

AILTON B. A. FILHO COMERCIO ALIMENTICIOS
CNPJ

INSCRigAO ESTADUAL

34.309.299/0001-82

159.815.308

Fica certificado que nao constam, ate a presente data, pendencias de responsabilidade da pessoa fisica ou juridica acima
identificada, relativas aos tributes administrados por esta Secretaria.

Esta certidao engloba todos os seus estabelecimentos quanto a inexistencia de debitos, inclusive os inscritos na Divida
Ativa, de compet§ncia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Publica do Estado da Bahia
cobrar quaisquer debitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 13/12/2021, conforme Portaria n° 918/99, sendo valida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissao.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO RODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREQO http://www.sefaz.ba.gov.br

Vcilida com a apresentagao conjunta do cartao original de inscrigao no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda.
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Consulta Regularidade do Empregador
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CAIXA. £ GO NO ft! IGA FEDERAL.

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

34.309.299/0001-82
Inscri^ao:
Razao Social: ailton b a filho comercio alimenticios
AV ROBERTO SANTOS 2521 / PEDRO GERONIMO /
Enderego:

ITABUNA / BA / 45606-472

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere o Art. 7, da Lei
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identificada encontra-se em situagao regular perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Service - FGTS.
O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de quaisquer
debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigagoes com o FGTS.
Validade:05/12/2021 a 03/01/2022
Certificagao Numero: 2021120501392193527346
Informagao obtida em 13/12/2021 11:15:58
A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a
verificagao de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf
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MUNICIPIO DE ITABUNA - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTOS DE TRIBUTOS

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS
N° 39347 / 2021

CONCEDIDO A
Nome/Razao Social: AILTON B. A. FILHO COMERCIO ALIMENTICIOS - ME
CPF/CNPJ: 34.309.299/0001-82
Endere?o: Avenida ROBERTO SANTOS N°2521 - PEDRO GERONIMO - - CEP: 45606472

A Prefeitura Municipal de Itabuna - BA, conforme preceitua o Art. 273 da Lei Municipal n°
2.173 de 01/10/2020 - Codigo Tributario Municipal, certifxca, para os devidos fins, que NAO
CONSTA DEBITO pertencentes ao contribuinte. E, para constar, foi extraida a presente certidao,
cuja validade e de 90 (noventa) dias contados a partir da data de sua emissao.
As certidoes fornecidas nao excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, quaisquer debitos que,
posteriormente, venham ser apurados.
A autenticidade desta certidao podera ser confirmada na pagina da Prefeitura Municipal de Itabuna, na
Internet, no endereqo http://www.itabuna.ba.gov.br
Emitidaem: 13/12/2021
Validade: 90 dias
MUNICIPIO DE ITABUNA - Bahia, Segunda-feira, 13 de Dezembro de 2021
Chave de validaqao: 4d686b5d
Av. Princesa Isabel, N° 678
Sao Caetano
CEP: 45607-001

https://gpi07.cloud.el.corn.br/ServerExec/tributario/tributarioclient/reportHtml?idDocumento=4d686b5d-cfe2-486a-a53e-3987d5887af9

1/1

r

Pagina 1 de 1

JU8TICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
Nome: AILTON B. A. FILHO COMERCIO ALIMENTICIOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.309.299/0001-82
Certidao n°: 56641617/2021
Expedigao: 13/12/2021, as 11:12:12
Validade: 10/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigao.
Certifica-se que AILTON B. A. FILHO COMERCIO ALIMENTICIOS (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 34.309.299/0001-82, NAO CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos
Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedigao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao
a todos os seus estabelecimentos, agendas ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.
INFORMAgAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
ne'cessarios a identificagao das pessoas naturals e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em
acordos judicials trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

