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ESTADO DE SERGIPE
MUNICiPIO DE AREIA BRANCA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CoNTRATO No 13/ 2020

CONTRATO DE FORNECIML i'i iO QUE I't'tl Rr SI Ct t t'|'RAM,
DÉ UM I.ADO, O FUNDÔ I'I|JNICIPAl DI' AS5IS I I'NCIA
SOC\AL DÍ' AI?EIÂ |JRAI," A I, DO OIJI RO, MAXIMO

COMÉRCIO L DISIIIBUII)iI I IIIELI, I UNDAMLIiIADO NO

PREGÃO PESENCIAL NO OI .'i.}O IM/\::

o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AREIA BRANCA/SE, inscrito no cNPl

sob o no 74.787.720/OOO1-53, localizado à Praça Francisco Monteiro, no 4433, C(rrrtro, doravant(r

denominado CoNTRATANTE, neste ato representado por sua Gestoril sr.a IRANI BÂTISTA

SANTOS. oortadora do RG no 609.699 SSP/SE e do cPt' no 405.:zt>.505-ô:; c a ',impre:ja

MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIçÃO ernelf, inscrita no CNPJ sou o no 2'1. 'r4 3.530i 0001 -

09, eStabeleCida na TraVessa Santos AntôniO, no 51, Santo AntôÍr i\Tar.r'r -itr '-iof .lv.lÍltÍl

crenominada CONTRATADA, neste ato, representada pelo Sr. WENDLi-L TA'-'ÂllES i'iiNDES,
p\)rtador do P..G. no 1.387.237 SSP/SE e do CPF no 834.275.895-87, t|Lr itrsrlr . i,Loro(:r!j(r lirrlri'
Sr o present(J Contrato de Fornecimcnto, acordo com aS disposiçõeS regulanlentares corltidai rr,l

Lei no g.666, de 21 de junho c1e 1993, e suas alterações, mediante cláusulas e condiÇõc';

seg u intes:

CLÁUSU PRIMEIRA - DO OBJETO (art.55, iso L ci" t.ei no 8. 65/93).
O presente Contrato lem por objeto a Contratação de empresa v

íürnecirnento parcelado de gêneros alimentícios para atender às necess':i'rd
i. Assistônci; Scclal, Curantc c cxcrcícic 202C, de accrdo com as cs,' ::if
tírLal de Pregão n" 07/2020 e seus aÍlexos, e proposta da Contratada, io

CLAUSU LA TERCEIIiA - O PRECO E DA CCNDICOES D PAGAM E f,l rO (i-ú-§5..

isandoaaquisiÇãoeo
es do Fundo MuniciPal
icaça a 1; ccnsl.untcs dc
acordo ccm o art. 55,

xl da Lel no 8.666/93, passando tais documentos a fazer parte integrante do presente

instrurnento prr(-r todos os fins de direito.

C t, AUSU SEGUNI)Â DO REGIME DE EXEC UCÀo (art - !;5. irrciso IL da Lci no

8.666/93).
õ lornecimerlto será executado diretamente pela coNTRA'l-ADA' s'ir 'r lorrrla tl(l

oxecução indireta, cnt regime de empreatada por preço global, de acoÍ!.1., (.orll a.r:, rrÜ(;'\srílirdes Llcl

coNTRATANTE, visando à perfeita consecução do Objeto e na Íorrna :,r cláll'r..;, :)uirrr : .jcsto
Con tra to.

inciso IIl. da Le ino 4.666/93).
gêneros alimenticios serão fornecidos pelos preços cLri,)1.antej ,)a prcposr.ir .i.r

eíazendo o presente Contrato um valor total estimado dc il.$ 52.527,C0 (cinqL'enta
Os

Contratada, fl
É dois rnil. Llu

JTEM 
I_l_
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r kq
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, _ ie.-Q q-LqS-u-qc!I8J-0 qqL-ce i t qçq1112-
Mariola de goiabada, embalagem com

Pct SA BORIZO 9,50

41 ,00
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_'-.'90:oo

1:looro-9
100

40i 7,95
rbo I re,oot--'.'
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vnnntÁ
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LAGUBRAS i

I

R EAL

3. 1 8 0,Q0
i.800,00

9.600,00

ú.00 0,00

ãt áia 30

K9

Kq

res va riados,
Cx T4ARATA

aixa com 27

§1o (.) pagamento será eíetuado após liquidação da despesa, no praz
t
o

(trinta) dias, mediante a apresentação de Nota FiscauFatura, devidamente certifrcada pelo sctor
responsável pelo receblmento do objeto;

§2o Para fazer jus ao pagamento, a contratada deverá aprcsentar, Juntamente corn o
documento dc cobrança,'prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Esladual e

l.4unicipal, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Segurc Social INSS, pL'Íantc o
FGTS - CRF e a Certidão de Débitos Trabalhistas - CNTD;

§3o Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquirlrLo hottvt:r pcndência de

lrquidação dê obrlgação financeira, em virtude de penalidade ou inadimPiürrcia contratual;

§4" Não haverá, sob tripótese alguma, pagamento antecipado;
§5o Não haverá reajuste de preços durante o período contrata(,o;
§e,r No caso de atraso cle, pagamento, será Lltilizado, i r':l altiiri','dçao Co vaior

nrencionircjo tt\\ Cap1t desta CláusLlla, o indice Nacional dc Preços ao Conqumidor INPC/ltsGE;

§7o Nestes preÇos estão incluidos todas as despesas que, direta o(l indirelarnor)[c,
decorram da exeCUção deste Contrato, inclusive cUStos com pi., ,oal, or cargo\ ',ocr;li',,

trabalhistas e previdenciá rios, administração, tributos, errolumentos e -rtribuir, rr's (1c l.ral(lucr
natureza;

§go Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagarrrcÍrtos eslivercln
retidos, sem que a CONTRATADA apresente a documentação hábil para liberação dos seus

créditos, o Contrato será rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, fican.jo.rsscgLrrado à

CONTRATADA, tão somente, o direito ao recebimento do pagamcnto L, - . prodLrl.',:i efetivaÍncntc
prestados e atestados,

CLAUSUL OUARTA - DA VI Êrucra ínrt. ss. inciso IV. (1a Lei no 8.666/93)
O presente Contrato terá vigência da data de sua assinatu.i, at

tratar de fornecimênto, não podendo exceder ao respectivo exercício Íi;rancciru, nos terrTlos do

art. 57 da Ler no 8.666/93.

O I,' I NTA DA NTREGA E }IECE B M EN To DO OR] ETO Art. 5 5

é 31/ t2/7020, por se

CLAUSUL
inçU-g-LY, di1 Lei n'8.666/93)

entrcgas dos itcrr' rlr-'verã,: scr e[etuadi]s enl al.0l ir!ois) 1,;r: úteis ;rpos a

,,1.,51.r, r,,r.:. prCi(los, o Fundo iiesignará servidor para reccbê-los'
Pará9rafo Único - o fornecimento deverá ser [eito dur-,,ie o prJlo dc vtgôrlcia

estabelecido. l=indo este, as partes não poderão exigir uma da oiriTa o 'r,(,luriÍnorlto dos
quantitativos previstos no instrumento convocatório, por sereíÍt reraÍrrcilte estimaIrvos,
considerando-se perfeitamente realizado o objeto contratual. Ao contrário, exaurido o limite
quantitativo antes do encerramento do prazo contratual, a AdministraÇão poderá a{ rL\cúr o

objeto até o limite de 25o/o (vinte e cinco por cento), nos teimos do art. 6!:. ! I . il:i I ei no

L 666/93.
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CLAUSU S EXTA DOTA AO ORCAMENTAR IA (art. 5 5, inciso da L

As despesas com o pagamento do referido objeto estão pril\''istas nc orçamcnto
fundo municipal de Assistência Social, durante o exercício de 202(r conformc classificaç

do
ão

8.666/93).

o rçg!ne_úi!s dglqllr ada abaixo:
bóptco DA UNTDADE

\827

PRO]ETO
OU ATIVIDADE

2077 2079

CLASSIFICAÇ,
ECONOMICA

3 390 3000

CLÁUSULA SÉTIMA - DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PÂRTES (ATt.

55. lnclso vII e XIu. da Lêl no 8.666/93).
A Contratadã, durante a vigência deste Contrato/ compromete-se a:
. Malter, durante toda a execução do contrato, as exigêtt':'ils de habilitaçõo ou

condições determinadas no procedimento da licitação, Sob pena de sLr.l rescisão e aplicação
das penalidades ora previstas;

.Alocar todos os recursos necessários para se obter um perlelto fornecimento, de

íorma plena e satisFatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza à Contratante;
r Ílesponsabiliza r-se por todas as despesas, obrigações e tributos dt:cottotrles da

execLrÇalo il; COntrAtO, inCluSiVC as de natUreza traballriSta, iiovcr- l': qtrarr'lo .,oli.itado,
íornecer r , i]r :ratante comprovilnl\r cld qurtaçào corn os órgãos compcl..rrtes;

. l{cspo nsa biliza r-se por eventuais ntultas, municipais, estaduais .r fedcrais,
decorrentes de faltas por ela cometidas na execução do Contrato;

. Responsa biliza r-se pelos danos causados diretamente i:,- luÍldir 'ltr,licip.ll íio

Asslstência Social ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo nü !xecuç.-,L,,io Coirlrato
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou.o acompanrlamento pela

Contrata nte;
. Responsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer crrtrcs lcrmos

de AutorizaÇão que se façam necessários à execução do Contrato;
. t'xecutar fielmente o objeto contratado e o prazo estipulacio,
. il.io transferir a outrem, no todo ou em parte, o contreto íirinado cortl a

Contratante, sem prévia e expressa anuência;
o Não realizar associação com outrem; cessão ou transferênrilr total ou parcial, bem

como a tusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência cl,, conlratante.
A Contratante, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:
. Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados;
. proporcionar à CONTRATADA todas as condiçõcs neCessárias ao plciiír curni)rirncnto

das obri--qaíli)i)s decorrentes do presot)te contrato, consoarl[e estabelec, tlr ll') l].6ir6/';-J)
.: :signar um represontante para acompanhar c Íiscaltz.r: I cxccrlÇ3o do pra-'iontc

. ',)Lrrii ,, ,1.., iit,vcrá snot,lr elll regisrro próprio, todas as ocorrências ".*i[icaclac;
. ComuntcaÍ à CONTR.ATADA toda e qualquer ocorrência r(rr,r, rulladai corr d execllçào

dos serviços, diligenclando nos casos que exigem providências prevenli'!] r'r e coí r. ir\'.:,.

CLÁUSU LA OITAVA . D S PENALIDADE S E MULTAS (A 55, inciso VI da Lei

ho a.G66l9st.
pelo atraso.injustificado na execução do Contrato, pela inexe'rrção tôlai ot, Parcial do

ôbjeto pactuadO, confOrme o caso, o Contratante poderá aplicar à .-.rntTal"!,3 ds scguintes

r"i,ça"i, prevista's no'árt. 87 da Lei no 8.666/93, garantida a prévia i,jíesa, sem prejuízo de

yrr:i-da rlr 13:rr ;r i-tti:-t llr-cstada :

I - lLi've rtêtlcia;
II - rnulta de 1% (um por cento) por dia, ate o máxinto Ú,. -10 

o,(, (iriÍ)La por cento),

sobre o valor do contrato, em decorrência de atraso injustificado no fol nelilrlcIto;
III - multa de 2Ool:: (dcz por cento) sobre o valor'total deste Contrato, no caso (ie

inexecução total ou parcial do mesmo;

@/

' ,lilil! l)i
n.t cultsos

_.] _ roorlL:ii l
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIÁ BRÁNCA
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IV - suspensão temporária de participar em licitação e imp(
a Administração do Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

V - declaração de inidoneldade para licitar ou contratar com

rt 
^t 

tst tl

)rnrento (lc contratar coÍn

r Adminisl ração Pública.

lJa\N^ - 11^ ÍrFCr C^ar ír.! Êt ^ \rtÍI .l: I ôi h o 8.666

RE§ç-ISÃQ ( 

^rL 
l5s. incíso Ix. ilj!-tgi no 8.666/93).

:. hipótese de rescisiro at(lnllr']lslrativa do prcsen[e Contratc. :: Con'.r:]l:!.ia recotlilece,

.lr' ir.rgo, :i il r,. lo da Contratantc dc adotar, nO quo CoUberem, aS me(,i']r> prevllil-a:, rro arrigo [jü
da Lei no 8.666/9 3.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLACÃO APLTCÁVEL À.EXECUCÂO OO

CONTRATo E OS CASOS OMISSOS (art.55' lnciso XIL da Lel no 8.666/93)'

A iÍrexecução, totat ou parcial, do Contrato, além das penalidades constantes da

cláusula anterior, ensejará a sua rescisão por ato unilateral e escrito !.. Contral.lrrtc, nos casoj
enumeraclos os incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei no 8.666/9-r, na fotma do art. 79 da

mesma Ler.
parágrafo único - Quando a rescisão ocorrer, com base nos rrtcisos xÍl a XVII do art.

78 da Lei supracitada, sem que tenha havido culpa da Contratada, scrá esta ressarcida dos
prejuízos, regularmente comprovados, que houver sofrido, conforme pi.:ceitua c § 2odo art 79

do mesmo diploma legal.

cLÁUsULA DECIMA D S DIREITOS DO CONTRATTANTE:JU CASO DE

O presente Contrato fundamenta-se:
I - Nos termos do Pregão Presencial que, simu lta nea mente:
r Constam do Processo Administrativo que o originou;
.l'rio contrariem o interesse público;
lr i'l.r; ocnr3is detcrnlinações da Lei 8 666/93;
III - Ilos preceitos do Direito Público;
IV - Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Cc','ir-atos e nas d isposições

do Direito Privado.
parágrafo único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem trecessários,

em decorrência deste Contrato/ serão acordados entre as partes, lavrando-se, nil ocii'ri.ro, Terrllo

Ad itivo.

Ct.ÁUSULA DÉCIMA SEGU DA - DAS A I.-T ERACOES ( Art. 55, Lei no 8.666 t 93\.
Esle iÍlstrumento poderii ser alterado na ocorrência de qual'.1trer fa tos cstipulados no

;rrtigo 65 d. t\tl ro 8.666/93, desde que devidamente coillpi-ovado:;'

§1o - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas; ':rldiço" -urrLl'rt-r':r-',
acréscimosà supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto rlÚ art. 65, §1o da

Lel no 8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato;
s2o - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite csluiJcl|r( iilo llcsLa

condição, rãlro as supressões resultantes de acordo celebrados'entre (r iarte\ :r tr(lorílo com o

art. 65, §2o, ll da lei no 8.666/93.

,1U S- U LA DECIMA TER EIRA DO ACO I,IPANHAMEN I'.-; E DA 
'.ÍSCAI-

I ZACAO

LAiL-..:EZ,-te i- ri 
o 8.666 /93 ).
forma do que dispõe o artigo 67 da Lei no 8.666/93, fr:-; rlesigrrada a servidoTa

Maria NAtalia Dos Santos, lotada no Fundo Municipal de Assistência Social, paÍa acompanhar e

fiscalizar a execução do presente Contrato.
gf" --À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a t,'tfortllidade da

execução do Contrato com as normas especificadas, se os proccdillr(.. .rs -qa. i:1cílrril.ltrs nara
g a ra ntir a qualidade desejada;- 

§2o - A ação da fiscalização não exonera a Contratada .le suas 1.r"';Dl,rrs.roiiidades

contratu ais. &

N
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ct-Áusuta oÉcllrA oulnra - oo necrarÍ'íeHro oo oa:ero (êrt. 73. Lei no

8.666 / 93 )
O objeto deste Contrato será recebido de acordo com o dis;rusto ari' 73, ll,; c b cia

I .:i n0 il. (;ir c ':,,3.

CLÁUSULA DÉCIMA OUINTA. DO FORO (ATt' 55' 620, LCi N" 8.666/93)
as parlés contratantcs elegem o Foro da Cidade de Areia Br':rnca, E:jltrdo de Scrgipe,

como único contpetente para dirimir as questões que porventura surgirem tla execução do

presente Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro.

E, por estarem assim, justas; e Contratadas, ar partes assir'1, r)sto rr: l,Lrrrrcrlto, al firn

io que n:.irr.'a seus efeitos legais.

Areia tlranca/SE, 31 de ianeiro de 2020

F-ÚNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Contrata nte

IRANI BATIST SA NTOS
Ge o AS

ST
nt TA tada

WEN ELL TAVARES M ENDES
Representante Leqal

Í'tAXI M Ot/il, drá«, EIRL Li

ffi


