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ÉSTAOO DE SERGI PE

I',IUNTCÍPTO DE AREIA BRANCA
FUNDo MUNTcIpAL or assrsrÊncrA soctÁL

coNTRATO No 12l 20 20

CONTRATO DE FORNÊCII,|LNl'O QUE rt'tlRl'51 (1 Lt:tll<All,
DE UM LADO, O FUNDA MUNICIPA! I)I ASS],I'LNCIA
soctAt DL AREIA BRA -.\, t:, !)i) Ot.t ltc, j.tJlt^:;lL
conÉncto DE ALIM:Nfcs Lf DA, !)-JnDAMÍt\tADO tuo
PtlEGÃo PtsíNcIAL No ot,..J2o rM^:;

.o FuNDo MUNrcrpAL or lssrsrÊncrA socrAL DE ARErA BRANcA/sE, inscrito no cNPJ

sob o no !4,787 .720/OOO1-53, localizado à Praça Francisco Monteiro, no 4433, Centro, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por sua Gestora, .r Sr.a IRANI BATISTA

. SANToS, portadora do RG no 609.699 SSP/SE e do CPF no 405.376.505-63; e a empresa
J.BRASIL couÉncro DE ALIMENToS LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 31.275.000/0001-28,
estabelecida na Avenida K, no 490, Conj. Marcos Freire 3, Nossa :lt:nhor:r do Socorro/SE,
(loravanti rlc:rrominada CONTRAÍADA, neste ato, rcpresentada pclo :,r. fOÃO UUfZ SfUVa

\-, MÂReUFS 1.,;rtador rio R.G. lti 579.O24 SSP/SE e do CPF 11u 266.ú00.595 01i, [crIr ]'.rstú (i

.tr orclatü\r (ItIr c sr ú presente Contrato de l-ornecirnetlto, acol,l.r corT] ils illsposlçôLllj
requlamentar(:s contidas na Lei no 8.666, de 21 de jLrnlro de 1993, e ,,r.is alt.f'.rçõos, Ítrc(lianio
cláusulas e cond ições seguintes:

CLÁUSU A PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 55, inciso L da Lei n o 8,666 /t)
ãoco
nicipal
tes do

Erlital do Pregão no O'!.|2O2O e seus anexos, ê proposta da Contratada, de acordo com o art. 55,

Xt da Lei no 8.666/93, passando tais documentos a fazer partc rntegrante do presentc
iii,itrlrmento JlJr.r todos os íins de direito.

CLÁUSU SEGUNDA DOR GIME DE EXECUCÃ íart.55, inciso IL da Lei no

o presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa visand() a aqL'isiç

fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para atenderàs necessrti:des do FLrtrdo l'1u

de Assistência SOC|al, durante o exercício 2020, de acordo com as êspocificaçÕes constan

8.666 /93).
O fornecimento será executado diretamente pela CONTRATADA, srob 3 forrna de

exeCução indireta, em regime de emprcitada por preço global, de acordÍ-, com as nccessidades da

CONTRATAN'I t., visando à perfeita consecução do objeto e na forma ria Cláusula Quinta deste
Con tra [o.

cLÁUsUL A TERCEIRA - DO PRECO E DAS CON DICOES r)i.
"ÂGA]YI 

E,xrSja rt. 5 5,

@
Os gêneros alimentícios serão fornecidos pelos preços constantes na proposta da

Contratada, perfazendo o presente Contrato um valor total estimado. de R$ 243.923,90 (duzentos
e quarenta e três mil, novecentos e vinte e três reais e noventa centavos), coníoimc distriburção
na la n ilh e seg ue:
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§10 o pagamento será efetuado aP s liquidação da despesa, no prazo de ate 30o
(lrint.l) di.rs, rrediante a apresentação de Nota F iscal/Fatura, devidamente certi[ica(]a pclo sctor
respor)sávi'L pcio recebimento do objeto;

§2, para fazer jus ao Í)agaÍnento,.l Contratcda i.ievcrá aprtseilLar, Jtrrltamênte com o

documcnto cc cobrança, prova de regularidade para com as Fazertdas Fecleral, Estadual e

lvlunicipal, prova dc regularidade perante o Instituto Nacional do Segurr Social iNSS, perar)tc o

FGTS - CRf e a Certidão de Débitos Trabalhistas - CNTD;

§3o Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enqLr.,lli3 hoLr'."-:r perrdôttcia 11e

liquldação d-e obriqação finaÁceira, em virtude de penalidade ou inadimplcncia coB.ratLral;

§4" Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

§s" Xão haverá reajuste de preços durante o período contratado;
§Oo I,to caso de atãso de pagamento, scrá utilizado, 1.",a atr,rlr.,rçiu lo valor

mencionaclãno caput desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE;

§7o Nêstes preços estão incluídos todas as despesas que, direta otl indiretamcnte,

decorram ãa execução deste Contrato, inclusive custos com pessoal, oncargos 5ociaiS,
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trabalhistas e previdenciá rios, administração, tributos, emolumentos e contribuições de qualquer

natureza;
§8Ô Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos 

''strverem
retidos, seÃ que a CONTRATÀDA apresente a documentação hábil para lib':r-ação (ios setrs

créditos, o Contrato será rescindido unilateralmente pelo CONTRATAI] I , ficaÍl'.lo asst:qttrado à

CONTRÀTADA, tão somente, o clireito ao recebimento do pagamento (.1,,:, Prod'iiíis cíollvarrlento
pr r:stados e atestados.

cLÁusuLA ouARTA - DA VrGÊNCIA (Art' 55' inciso rv. da Lli.n: 9'666/93)
o presentercofttrato terá vigência da data de sua assinatura alé 3t112/2020, por se

tratar de fornecimentO, nãO podendo exceder aO respectivo exercício íttlanceiro, nos Icrmos do

art. 57 da Lei no 8.666/93,

LÁ ME oBl A rt.
lnciso Iv, da Lei no 8.666/93)
@sdeverãoserefetuadaôematé.02(dois)didSúteisapósa
alestação dos pediclõs, o Fundo designará servidor para recebê-los' :

parágraÍo único - O aornecimento deverá ser feito durante o prazo do vigôncia

estabelccido. l-indo este, as partes não poderão exigir uma da ot'ltra o exaurimcntc dos

quantitativo!; previStOS nO instrurncntc COnVoCatório, por serem irlcrAmcÍlto estiínativoS,

Considera nclo, se perfeitamente realizado o objeto contratual. Ao contrário, exàurido o limite

quantitativo antes do encerramento do prazo contratual, a Administração poderá J(:íesceT o

Júieto ute o limite de 25o/o (vinte e cinco por cento), nos termos dc ,rrt. 65, §1o da Lei no

8.666/93.'

CLÁU ULA SEXT DOTAC O ORCAM NTARIA (a rt. 55, inci V. da Lei n. o

8.666 / 93 ).
n. despesas com o pagamento do referido objeto'àbtãó previstas n- orÇaír)cnto do

ft,ndo municipãi-ãe AsSistência §ocial, durante o exercicio de 2020, confori-lte cl'rssificação

orÇa m entária deta lhada abaixo:
i COD IGO DA UN]DADE

18 27

PRO] ETO
OU ATIVIDADE

2O7 7 l2O7 9

CLASSIFICAÇAO
ECO NO M ICA

33903000

FONTE DE
RECURSOS
i001/ 1 11 1

CLAUS LA sÉÍIMA O DIREITO E RESPONSAB ILIDADE DAS PARTÊS (art.o
5-s-.inçup-Vl I e XIII . da Lei no 8.6 6/93\.

r' (,cntratada, durantc I viqôncia destc Contr3t'c, con)promc'r :le a:
, ]nter, durante tocl;'t :l ilxccuçãO do Contr:]to, as exiqôl:irus de llatrilitaçào oU

r.ondrçot,., (l!,rerminadals no proCeditnento da liCiLação, SOI) pena de Sua rescisão e aplicação

das pe na lidadcs ora Previstas;
.Alocar to6os os recursos necessários para se obter um pciijito [orÍrr]ciÍIroírto, de

íorma plena e Satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza à ( i,Íitra[êi r.c;

. Responsabiliza r-se por todas as despesas, obrigações.e tributos dccorrentes da

execução do Contrato, inclusive as de natureza trabalhistá; -devendo, quando solicitaclo,

iorhêcêr à contratante comprovante de quitação com os órgãos competentes;
. ReSponsa bililar-Se por eventuais multas, municipais, - ,taduars e Ícdcrais,

decorrentes cie faltas pgr ela cometidas na execução do Contrato;
. l(esponsabi!iza r-se pelos danos causados diretamente ao Fundo l'lunicipal de

Assistência Social ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou ôolo na l:xccução do Contrato

nãO excluindo ou reduzindo essa responsa bilidade a fiscalização ou o .rcompanhamento pela

Contratante;
. Responsa bilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros Termos

de Autorização que se façam necessários à execução do Coiltrato;
; Executar fielmente o objeto contratado e o prazo estipulado;

@
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.Nãotransferiraoutrem,notodoouemparte,oCol:iratorirll]edocolna
Contratante, sem prévia e expressa anuência;

. Não realizar associação corn outrem, cessão ou transferêni...r ".olal cL, Ír3rclal, b3íil

como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Contratante'
A Contratante, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:

. Eíetuar o pagamento nas condições e preço pactuados;

. eroporclonaià CONTRATADA todas as condições necessárt.,s ao Plelrg cumprimento

das obrigações àecor.entes do presente Contrato, consoante estabelece a Lei no 8.666/93;
.Designarumrepresentanteparaacompanharefiscalizaraexecuçãodopresento

Contrato, que deJerá anotar em registro próprio, todas as ocorrências vet ificadas;
. Comunicar à CONTRAÍADA iodá e qualquer ocorrência relacionada com a execução

dos serviços, diligenciando nos casos que exigem providências preventivils e corr''tivas'

cLÁusuLA oITAVA - DAS PENALIDADES E MULTAS (Art. 55. inclso y_!!, da Lei

n" 8.666/ 9_3)._-- t ".) atraso injustificado {lii execução do Contralo, pela iÍle}.r,Lição ',.'r-:li otr l)arcial (io

objeto pactrr,rdo, conforrne o caso, o contratante poderá aplicar à contratada as seqLlintcs

sanÇões, prcvistas no art.87 da Lei no 8.666/93, garantida a prévia ccfesa, r;cm prcjrrízo de

perda da garantia prestada:
I - advertência;
II - multa de 1olo (um por cento) por dia, até o máximo de -l0oÁ (trlota por cerrto),

sobre o valor do Contrato, em àecoirência de atraso injustificado no fornecimento;
ItI-multade200/o(dezporcento)sobreovalor.totaldestecontrric,ttrrcatso<10

inexecução total ou parcial do mesmo;- 
lV - suspensão temporária de participar em licitação e impÉ:or{llento :lC contrat.rr coln

a AdminrstÍaç;o do Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratãr com .1 Administração Pública.

@õtontrato,além.daspenaIidadeSConStal]teSda
. cláusula anterior, ensàjará a sua rescisão por ato unilateral e escrito da Contratante, rlos casos

enumerados nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 dâ Lei no 8.666/93, na forrr.r iio ilrt. 79 da

nresma Lei
i),riágrafo único - Qr,,rrrilo J re:clsão ocoríer, cont basc llo:r rrrcis():, '.1i .l )lVli do.ríi.

li...,,racitada,,n.nq.,"tCl]r]anaVidoCLllpadaContratada,seráest.:Tr'ss.tTctli.lt]!J:
prejuizos, rcgLllarntcnLe comprovados, que houver so[rido, conforme l]r"{reittla o § 2odo art T()

do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE

. nEscrsÃo íart, Ss.Jiciso Ix. da Lei no 8.666/93).
@ii[rativadopresente.Contrato,acontratadaroccnhece,
de logo, o direito da contratante de adotar, no que couberem, as medlir r:l prc\-/-l:as llo rrtiqo 80

da Lei no t'].66C->/93,

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLACÃO APLICÁVEL À.EXECUCÃO DO

coNrnaTo e os casos otttssos íart. s5. inciso lii.ããTãi no e.666/ôlr' . A
O p**"t" Contrato íundamenta-se: I I i r; t," 

/
I - Nos termos do Pregão Presencial que, simu lta neamente: ÀV
. Constam do Processo Administrativo que o originou; { 

-
. Nào contraricm o interesse público; \' II - Nas demais determinações da Lei 8 666/93; \
III - Nos preceitos do Direato Público; !
IV - sUplotivamente, uos princípios da Teoria Geral dos cônti-atos 0 naI; (il:;posiçõcs

( 1,,, Direito P ri'r: d r;.

@-
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parágrafo Único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necr:ssários,
em decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavran.ic-se, Íl.r ocasião, -fermo

Ad itivo.

ct-Áusula oÉcrlta seeunoa - oas alrrnacões (lrt. 65, Lei no 8.666/93).
. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisqLler fatos estipulados no

artigo 65 da Lei no 8.666/93, desde que devidamente comprovados'
s10 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas cortdições contratuais, os

acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite lêgal previsto no art. 65, §1o da

Lei no 8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato;
§2o - NenhLlm acréscirno ou supressão poder;i cxcedcr o 

"rrite 
(l't.t)(llL'críio nesta

i,rndiçãô .I as supressões rcsuil:)ni,t:r cje acr.)rdo cclebr;Cos t:tltrc;:lr.r(ilLú:r. .1,'' scoTdc com o
:,.'.. i>1 . :;. ,. da lci no U,666/93.

LA DECIMA ERCEIRA DO ACO I,I PA N Il A MENT:-) E D^ IISCALTZACAO
íArt. 67, Lêi no 8.666 /93)'

Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei no 8.666/93,'fica designada a servidora
. Maria Natalia Dos Santos, lotada no Fundo Municipal de Assistência Social, para acompanhar e

fiscalizar a execucão do oresente Contrato.
§1o -'A fiscàlização compete, entre outras atribuióões, vc rcar a : ''ri;rrrrr''!'iCe rj:t

execução do (lontrato com as normas especificadas, se os procedirn.Jntos sào a.lequirdos lr3rd

!J.,r.rnl Í ,, itrr.,lidado dcsejada;
§2(, - A ação da íiscalização não exonera a Contratada u, suas responsabilldades

contratua is.

CLAUSUL DECIMA OUARTA DO RECEBIMENT DO OBJETO (ATt. 73. Lei no

8,666/93)
O objeto deste Contrato será recebido de acordo com o disposto art. '73

Lei no 8.666/93.
ll,;'rcbda

e!-ÁusuLA DÉcrMA oUINTA - Do FoRo (Art' 55. 620, Lej,no 8.666/93)
As lrartes cot)tÍatantes elegem o Foro da Cidadc de Areia Ii,,irca, fsLnilo dc Scrqrpe,

como único competente para dirimir as questões que porventura s^llrctirem rt:r cxecur;ão dr-r

\./ presente Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro. ., , .

' I E, por estarem assim/ justas e Contratadas, as parte§'assinam este instrumcÍrtc, a Fim

de que produza seus efeltos legais.

^ 
Areia Branca/SE, 3'l de janeiro de 2020.

.(rr* etüo" S'^'fc 
"FÚNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAi

Co ntra ta nte
IRANI BÀTISÍA SA

Gestora do F

J. BRASI L COME L
r

s A MARQJOA
esentante Legal

TOS LTDri


