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CoNTRATO No O46120L7

coNTRATo DE fo*nrrrnrnro ayE EN'RE sr
CELEBRAII4, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE. ARÇIA
BRANoA E, Do aurRo, o ueacaoÃo couÉactó e
pnestaçÃo DE sERvrços ETRELT FUNDAuENTADo
xo pneeÃo PEst:NcrAL No 07/20t7.

o uutrcÍPlo DE AREIA BRÂNCA/SE, inscrito no CNPI sob o na 
".rOO.nnt 

/OOO7-O4,localizado
à Praça Joviniano Freire de Oliveira, s/no, Centro, doravante denotninado CONTRATANTE, neste ato
representado por seu Gestor, o Sr. ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS/ brasileiro, solteiro,
advogado, portador do RG n:3.27L.129-8 SSP/SE e do CPF,io 036,219,265-00, residente e
domiciliado em Areia Branca/SE; e a empresa O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAçÃo DE
SERVIçOS EIRELI, inscrita r:o CNPI sob o no 03.823.1O7/0001.-28, estabelecida na Av. Gentil
Tavares, no 51, Getúlio Varg;is, Aracaju/SE, doravante denomiirada CONTRATADA, neste 6to,
r,:presentado por seu titular, o Sr. WENDSON ANTONIO TAVARES MENDES, portador do R.G.
r.o 3.054.255-3 SSP/SE e do llPF no 028.752.185-06, tem justc e acordado entre si o presente
Contrato de Fornecimento, acc'-do com as disposições regulamentJres contidas na Lei no 8.666, de
21 dejunho de 1993, e suas arterações, mediante cláusulas e cor,dições seguintes:

cúusula pRrut;rRA - Do oBJETo (aÉ. 55. inciso r. da Lei no 8.666/93).
O presente Contrato tem por objeto a aquisição e o fornecimento parcelado de gêneros

alimentícios, para a alimentaçi-.,c escolar, destinados aos alunos do Ensino Pré Escolar, FundamerÉtal
e EJA, durante o exercício 20' 7, de acordo com as especificações, constantes do Edital de Pre-qão

oo 01-/2017 e seus anexos, e proposta da Contratada, de aco,'lo com o art. 55, XI da Lei no

8.666193, passando tais docuirrentos a fazer parte integrante do;lfesente instrumento para todos
os fins de direito, ' t

CLÁUSULA SEGUI
i.666/93).

O fornecimento sr:rá executado diretamente pela '-,CNTRATADA, sob a forma de
execução indireta, em regime ue empreitada por preço global, de' acordo com as necessidades da

CONTRATANTE, visando à perfeita consecução do objeto e na orma da Cl.áusula Quinta deste
., :Contrato.

cLÁusuLA TERCE ÍRA - pO PRECO E DAS CONDTC@i+
inciso III, da Lei no 8.666/fP!

Os gêneros alimentícios serão fornecidos ncs preç.i e quantidades constantes na
pianilha a seguir, perfazendo .r presente termo um valor total dt'R$ 7.117,50 (sete mil, centc e

PÍI.ODUTO UN

INHA AO MOLIIO DE TOMATE EM LAT
CAIXA COM 50 LAT.!,S DE 1359) - Preparada.co
rescado fresco, limpo, t:viscerado, cozido. Imersa e
eo comestível. Acon'- icionada em lata resistente

ada hermeticamentr: e limpa, com peso líquido
1359. A embalagem d,:verá conter externamente

de identificação e procedência,
utricional, número do ote, quantidade do produto

zo de validade no ret:,:bimento correspondente a,

I) QTD
v.

ESTIM. v. TorAi,

65 109,5C 7.LL71

I
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nimo do Drazo tr.:al de validade.
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§1" O pagamento será efetuado após liquidação da dei;pesa, no prazo de até 30 (trinta)
dias, mediante a apresentaç:ão de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo setor
responsável pelo recebimento r1o objeto;

§2o Para fazer jus to pagarnento, a Contratada deverá apresentar, juntamente corn o
documento de cobrança, prova rle regularidade para com as Fazen,las Federal, Estadual e Municipal,
prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Soi: :l - INSS, perante o FGTS - CRF

e a Certidão de Débitos Trabal.tistas - CNTD;
§3o Nenhum paga'nento será efetuado à Contratada enquanto houver pendência de

liquidação dã obrigação finaÃc.rira, em viftude de penalidade ou i;-,adimplência contratual; -t

§4o Não haverá, sr;b hipótese alguma, pagamento an':ecipado;
§5o Não haverá rr:ajuste de preços durante o período contratado;

mencion"o"§:: .:ilX'"",,j?,.i1!113, Í"i,??.t"['fJl?; 'r",i'r,.§X; :Tai.TÍ,?i:: :if33r,l%Jil"'
§7o Nestes preços estão incluídos todas as despesa; que, direta ou indiretamente.

decorram da execução deste Oontrato, inclusive custos com pessoal, encargos sociais, trabalhistas
e previdenciários, administração, tributos, emolumentos e contrit,uiçõês de qualquer natureza;'

§8o Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem
retidos, sem que a CONTRATAI'rA apresente a documentação hábil para liberação dos seus créditos,
o Contrato será rescindidc, unilateralmente pelo CONTRA''ANTE, ficando assegurado à

CONTRATADA, tão somente, t direito ao recebimento do pagan,:nto dos produtos efetivamente
prestados e atestados

dezembro
financeiro,

e um) de
exerçício

nos termos do art. .57 da Lei no 8.666/93. 
,.:

CLÁUSULA OUINTA - DA ENTREGA E RECEBIMENT-O DO OBJETO (AÉ. 55, inciso
IV, da Lei no 8.666/93)

Os gêneros alime, tícios, objeto deste contrato, serão entregues no ;Almoxarif:tdo
Central, de forma parcelada, :nediante solicitação desta Secreta,,'ia e nas quantidades indicarJas
pela mesma, quinzenalmente rrtr mensalmente, ionforme necessirlade, nos dias de segundas eTbu

terças-feiras, com data prévi'r estabelecida pela Nutricionista t.u Coordenação da Alimentação
Escolar. I

Parágrafo Únicc - O fornecimento deverá ser feii:o durante o prazo de vigêrrcia
estabelecido. Findo este, as pattes não poderão exigir uma da outra o exaurimento.dos
quantitativos previstos no instrumento convocatório, por serem meramente estimativos,
considerando-se perleitamentr: realizado o objeto contratual. Ào contrário, exauridô o limite
quantitativo antes do encerrarr,ento do prazo contratual, a Administração poderá acrescer o objeto
até o limite de25o/o (vinte e crrco porcento), nostermos do art. 65, §10 da Lei no 8.666/93.

cúusuu sex.rn - ooracÃo oncaueurÁnn (art. ss, inciso v. da
8.666/93).

As despesas com
Município de Areia Branca,
detalhada abaixo:

PR.OJETO
OI.I ATIVIDADE

CLASS
ECON

J)

o
de

presente Contraio terá vigência da data de sua assinatura até 31 (trinta
2017, por se trirlar de fornecimento, não podendc exceder ao respectivo

u pagamento do referido objeto estão previstas no orçamento.do
c.urante o exercício de 2OL7, conforme classificação orçamentária

203L/2034
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clÁusutn ornve - oo otRero e nesponsegllroaoe ols paRtes íart,
55, inciso VII e XIIL da Lei o! 8,6618193)-

A Contratada, durarrte a vigência deste Contrato, compromete-se a:
o Manter, durante toda a execução do contrato, as exigências de habilitação 'ou

condições determinadas no pr()cedimento da licitação que deu origem ao presente Contrato, sob
pena de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas;

o Alocar todos os re(:ursos necessários para se obter ulr' perfeito fornecimento, de forma
plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza à C,ontratante;

oResponsabilizar-sr: por todas as despesas, obrigarões e tributos decorrentes'da
execução do Contrato, inclusive as de natureza trabalhista, devenJo, quando solicitado, fornecer à

Contratante comprovante de quitação com os órgãos competentes;
o Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorre0tes

rle faltas por ela cometidas na execução do Contrato;
o Responsabilizar-sc pelos danos causados diretamente à Secretaria ou a terceiros

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Cohtrato rrío excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizaçãu ou o acompanhamento pela Contratante; .-i

o Responsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros Termos.de
Autorização que se façam necessários à execução do Contrato;

. . Executar fielmente o objeto contratado e o prazo estipulado;.
o Não transferir a outrem, no todo ou em pafte, o Contràto firmado com a Contratante,

sem prévia e expressa anuência;
. Não realizar assor:iação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, úÀm

comoafusão,cisãoouincorporação,sempréviaaeXpreSsaanuênciadoContratante.

A Contratante, durante a vigência deste Contrato, contpromete-se a:
. Efetuar o pagamelrto nas condições e préço pactuados;
. Proporcionar à CC,NTRATADA todas as condições necessárias ao. pleno cumprimeoto

das obrigações decorrentes do'presente Contrato, consoante esto'relece a Lei no 8.666/93;
. Designar um rep,esentante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente

Contrato, que deverá anotar ern registro próprio, todas as ocorrêrcias verificadas;
. Comunicar à COTIITRATADA toda e qualquer ocorrêr,cia relacionada com a execução

dos serviços, diligenciando no:; casos que exigem providências preventivas e corretivas.

CLÁUSULA NONA-- DAS PENALIDADES E {Art. 55, iNCiSO VII, dA LCi NO

8.666/93).
Pelo atraso injustificado na,execução do Contrato, pe'a inexecução total ou parciat'do

objeto pactuado, conforme o cêso, o Contratante poderá aplicar à Contratada as seguintes sanções,
previstas no art. 87 da Lei no 8.666/93, garantida a prévia derfesa, sem prejuízo de perda da
garantia prestada: i

I - advertência; :'

II - multa de 1olo (um por cento) por dia, até o mávimo de 30o/o (trinta por centb),
sobre o valor do Contrato, em decorrência de atraso injustificado no fornecimento;

III - multa de ZAoh (dez por cento) sobre o valor total de§te Contrato, no caso de
inexecução total ou parcial dc inesmo;

IV - suspensão ternporária de participar em licitação e impedimento de contratar oôm
a Administração do Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

V - declaração de inidoneidade para licitar ou contrata,:corll â Administração Pública.

cLÁusULA DÉcrF*A - DA REscrsÃo (art. 55. inciso vut d" t.i no 8.666 ^*L
A inexecução, total ou parcial, do Contrato,. além das penalidades constantes da cláusula

anterior, ensejará a sua rescisão por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados
nos incisos I a )(II e XVII do Art. 78 da Lei no 8.666/93, na forma do art. 79 da mesma Lei.

@ç,)ü
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Parágrafo único - Quando a rescisão ocorrer, com base nos incisos XII a XVII do aft.
78 da Lei supraiitada, sem quê tenha havido culpa da Contratada, será esta ressarcida'tios
prejuízos, regularmente comprcvados, que houversofrido, conforr^le preceitua o § 2odo art. 79.do
mesmo diploma legal.

À

cLÁusuLA pÉcr$A PRTMETRA - pos prR.Erros po CoNTRATANTE No cAso pE
RESCISÃo íArt. 55. inciso tj(, da Lei no 8.666/93). r

Na hipótese de res:;isão administrativa do presente Contrato, a Contratada reconhe,ce,
de logo, o direito da Contratarrte de adotar, no que couberem, a' medidas previstas nó artigo 80
rla Lel no 8.666/93. '

CONTRATO E OS CASOS OÍtItrSSOS íart. 55, inciso XIL da Le!-n1-.l8JE6Ot9E!I
O presente Contrato fundamenta-se:
I - Nos termos do Prggão Presencial que, simultanearÍlente:
. Constam do Procersso Administrativo que o originou;
. Não contrariem c interesse público;
II - Nas demais de,erminações da Lei 8.666/93;
III - Nos preceitos do Direito Público;
IV - Supletivamenl:e, nos princípios da Teoria Geral dc's Contratos e nas disposiçõe§'do

Direito Privado.
Parágrafo Único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários,

em decorrência deste Contratr., serão acordados entre ap partes lavrando-se, na ocasião, Termo
Aditivo.

cúusum oÉcrr::A TERcETRA - pAs ALTERAcõE(; íArt. 65. Lei no 8.666/93.L
Este instrumento p.>derá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no

artigo 65 da Lei no 8.666/93, Jesde que devidamente comprovadog.
§1o - A Contratacra fica obrigada a aceitar, nas m(stnas condições contratuais, os

acréscimos e supressões que t;e fizerem necessários, até o limite legal previsto no art.65, §lcrda
Lei no 8.666/93, calculado sot'e o valor inicial atualizado do contrato;

s2o - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exct der o limite estabelecido nêsta
condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados (:ntre, as partes, de acordo corn o

art. 65, §2o, Il da lei no 8..66e /93.
ôúusuu oÉcrt:tA ouARTA - Do AcoMPANH4

fert. ez, Lei n'asoofÓgl.
Na forma do que r:ispõe o artigo 67 da Lei no 8.66t /93, fica designada a servidora

Larissa Simões Menezes, l)tada na Secretaria Municipal de Educação, para acompanha' e
.:'

fiscalizar a execução do presel'té Contrato.
§1o - A fiscalizaçio compete, entre outras atribuiçcies, verificar a conformidade da

execução do Contrato com at, normas especificadas, se os pro:edimentos são adequados p'ara

garantir a qualidade desejada;
s2o - A ação da,iscalização não exonera a Contr.,'ada de suas responsabilidacles

contratuais. í.:

cúusuu oÉclurA oUINTA - DO RECEBIMENTQ DO OBJETO (Aft. 73, Ld no

@oobjetodesteCon,ratoserárecebidodeacordocomí)dispostoaft'

no 8.666/93
73,lI,aebdq.Lei
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clÁusuu oÉcruA sEXTA - Do FoRo íArt. 55, §ro, Lei no 8.666/93)
As partes contratarrtes elegem o Foro da Cidade de Areia Branca,, Estado de Sergipe,

como único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do presente
Contrato, com renúncia expres:sa por qualquer outro.

._i

E, por estarem ass;im, justas e Contratadas, as part.:s assinam este instrumento,-1na
presença de 02 (duas) testeniirnhas, a fim de que produza seus e"eitos legais.

Arr:ia Branca/SÉ, 16 de feveíeiro de i'.OL7.

flort4:drufu* lünol&..ter :'
iúútricÍpÍ3"?,=,.Jtli'"^ BRANcc -i

.r\LAN ANDRELINO NUNES SANT')S
Gestor do Município F

N*bq. ft*{$,và fa1-o,t"tzt frr*-.JUl 
")à

o MERCADAo coMER.ro 
E 

rntr?lâtAo DE sERvr,ços ETRELT 
*"§*.$#"

WI'NDSON ANTONIO TAVARES MENDES ^§v§'-S-
Representante tegat 

*§*_:{;* ,

TESTEMUNHAS
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