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CONTRATO Nº 022/2.018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2.018

PROCESSO Nº 019/2.018
EDITAL Nº 012/2.018

ANEXO VII

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, com sede na Rua XV de Novembro, nº 686,
Pariquera-Açu - SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 45.685.120/0001-08, neste ato,
representada pelo Prefeito Municipal Sr. JOSÉ CARLOS SILVA PINTO, brasileiro,
residente e domiciliado no Município de Pariquera-Açu/SP, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa FÁBRICA DE
LATICÍNIO KINATURAL LTDA - ME, CNPJ. nº 03.576.344/0001-31, com sede na
Estrada Cananéia/Jacupiranga, s/nº, Km 34, Sítio São Tarcizio, Bairro Canha na cidade
Jacupiranga, Estado São Paulo, neste ato representada por JOSÉ TARCIZIO
GIMENES PEREIRA, portador do CPF nº 361.750.598-83 e do RG nº 44.772.012-0
SSP-SP, residente e domiciliado no Sítio São Tarcizio, Estrada Cananéia/Jacupiranga,
s/nº, Km 34, Bairro Canha na cidade de Jacupiranga-SP, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, tem entre si como certo e ajustado o presente contrato,
que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, aplicando-se
subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93
e alterações posteriores, do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº
009/2.018 e com as cláusulas e condições a seguir aduzidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO

1.1 - A CONTRATADA, por força do presente ajuste, se obriga a fornecer, à
CONTRATANTE, os produtos na seguinte forma:

ENSINO INFANTIL
QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO P. UNIT. P. TOTAL

40.000 UNID.

Iogurte líquido. Sabores morango, coco,
pêssego e banana. Embalagem plástica,
flexível, reciclável de 120gr à 140gr. Prazo de
validade de no mínimo 45 dias, a contar da
data de fabricação.

R$ 0,54 R$ 21.600,00

ENSINO FUNDAMENTAL
QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO P. UNIT. P. TOTAL

280.000 UNID.

Iogurte líquido. Sabores morango, coco,
pêssego e banana. Embalagem plástica,
flexível, reciclável de 120gr à 140gr. Prazo de
validade de no mínimo 45 dias, a contar da
data de fabricação.

R$ 0,54
R$

151.200,00
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CLÁUSULA SEGUNDA
DA FORMA DE FORNECIMENTO

2.1. A entrega dos produtos objeto do ANEXO I, somente será efetuada, de
maneira parcelada, de acordo com as necessidades do Departamento Municipal de
Educação, após o recebimento da “Ordem de Fornecimento”.

2.2. Os produtos deverão ser entregues na CENTRAL DE ALIMENTOS, sito
à Avenida Olímpica s/nº - Vila Maria – - Tel: (13) 3856-1470, de acordo com as
quantidades destinadas ao setor de Ensino conforme descrito na cláusula primeira.

2.2.1. Os produtos serão recebidos diretamente na CENTRAL DE
ALIMENTOS – Avenida Olímpica s/nº - Vila Maria – - Tel: (13) 3856-1470, em
horários entre às 08:00h às 11:00h e das 13:00h às 16:30h, após este horário os produtos
não serão recebidos.

2.2.2. A cada entrega a licitante vencedora deverá entregar na CENTRAL DE
ALIMENTOS, juntamente com a Nota Fiscal a “Ordem de Fornecimento”, expedido
pelo Departamento de Compras.

2.2.3. Constatada qualquer irregularidade na entrega dos produtos, a empresa
vencedora da Licitação, obrigar-se-á a trocá-los imediatamente, sob pena de sujeitar-se
a aplicação das multas ou rescisão do contrato nos termos legais.

2.2.4. A Prefeitura rejeitará, no todo ou em parte o produto que estiver em
desacordo com o Edital.

2.2.5. Na data da entrega do produto, o prazo de fabricação deverá ser de no
mínimo 07 (sete) dias,

2.2.5. Os produtos que serão entregues pelas licitantes vencedoras deverão ser
idênticos às especificações contidas no Edital. Caso algum produto não corresponda às
especificações exigidas, será devolvido e poderá ser admitida uma substituição, desde
que o prazo de entrega de 02 (dois) dias corridos da “Ordem de Fornecimento”, caso
não se tenha esgotado e a empresa possa fornecer, frise-se, dentro do restante do prazo.
Nesta hipótese de substituição, caso seja realizada dentro do prazo de entrega inicial
ainda não esgotado, não será aplicada a penalidade; se realizada após findo aquele prazo,
o produto poderá ser aceito, entretanto, será apurada a aplicação das multas cabíveis.

CLÁUSULA TERCEIRA

DAS CONDIÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS
3.1 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, na forma na clausula anterior, a
CONTRATANTE poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeição por qualquer um dos motivos elencados na
clausula anterior, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação do Departamento Municipal de Educação, no prazo máximo de 02 (dois) dias
úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
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b) se disser respeito à diferença de quantidade, determinar sua complementação ou
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

CLÁUSULA QUARTA
DO VALOR DO CONTRATO

4.1 - Importa o presente contrato no valor global de R$ 172.800,00 (Cento e setenta e
dois mil e oitocentos reais), expressos em moeda corrente, para o produto, válidos para
a data de encerramento do contrato.

CLÁUSULA QUINTA
DOS PAGAMENTOS e do REAJUSTE

5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data da entrega
efetiva de todos os produtos constantes da respectiva Ordem de Fornecimento na
CENTRAL DE ALIMENTOS, por meio de depósito em conta corrente ou diretamente
na Tesouraria Municipal, contados da data de entrega efetiva de cada parcela
empenhada, não sendo admitida proposta com condição de pagamento diferente.

5.2 - A Prefeitura não efetuará pagamento através de cobrança bancária; os pagamentos
serão efetuados nas modalidades “ordem de pagamento bancário”, “correios” ou
“duplicata em carteira”.

5.3 - A CONTRATADA indica, para efeito de pagamentos, os seguintes dados:
a) Numero da conta corrente: 12905-4
b) Agência: 2193-8
c) Banco: Banco do Brasil
5.3.1. - na ocorrência do bloqueio, e conseqüente atraso no(s) pagamento(s), não haverá
quaisquer atualizações do valor devido, e no caso de bloqueio no fornecimento incorrerá
a contratada nas sanções cabíveis.
5.4 – Os preços apresentados pela CONTRATADA será fixo e irreajustável.

CLÁUSULA SEXTA
DO PRAZO CONTRATUAL

6.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data
da sua assinatura.
6.2. O prazo indicado no Item 6.1., poderá ser estendido com as condições estabelecidas
no Artigo 57, da Lei Federal nº.8.666/93 e correspondente atualização através das Leis
nºs .8.883/94 e 9.648/98.
6.3. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, obedecido o disposto no § 1° do
artigo 65 da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes
dotações orçamentárias vigentes no orçamento da CONTRATANTE para o
exercício de 2.018 e as correspondentes para os exercícios futuros, correrão por
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conta da dotação orçamentária, prevista na lei de orçamento, bem como no que for
necessário para suportar este contrato, advindo do orçamento do exercício de 2.018,
e no que couber art. 7º § 2º item III ou conforme prevista no artigo 65 §8º da Lei
Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações:
01 – PODER EXECUTIVO
01.06 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
01.06.01 – ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
12.306 – ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
0006 – EDUCAÇÃO E CULTURA
2011 – MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
02.220.04 – Est – MERENDA ESCOLAR- FUNDAM. – MEDIO- EJA
FICHA 89
05.200.01 – FED – QSE Educação Geral
FICHA 90

CLÁUSULA OITAVA
DAS RESPONSABILIDADES

8.1 - São responsabilidades da CONTRATADA:
8.1.1 - o cumprimento dos prazos de entrega, nas datas, condições e locais
definidos, nas quantidades contratadas, acrescidas se necessário;
8.1.2 - durante toda vigência contratual, ser a responsável pela qualidade dos
produtos entregues;
8.1.3 – o fiel cumprimento de todas as clausulas e condições estabelecidas no
presente termo.

8.2 - São responsabilidades da CONTRATANTE:
8.2.1 - manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, quando requerido e
após ser devidamente comprovado;
8.2.2 - pagar à CONTRATADA os valores devidos, nas datas avençadas;
8.2.3 – o fiel cumprimento de todas as clausulas e condições estabelecidas no
presente termo.

CLÁUSULA NONA
DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO

9.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Prefeitura poderá, garantida a
defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

9.1.1 - advertência;
9.1.2 - multa indenizatória pecuniária de 15% (quinze por cento) sobre o

valor da obrigação não cumprida;
9.1.3 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de

contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
9.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administração Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no subitem 9.1.3 desta clausula.
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9.1.5 - as sanções previstas acima, poderão ser aplicadas cumulativamente,
facultada a defesa previa do interessado, no respectivo processo, nos seguintes prazos:

9.1.5.1 - das sanções estabelecidas no item 9.1, subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da CONTRATADA;

9.1.5.2 - da sanção estabelecida no item 9.1, subitem 9.1.4, no prazo de 10
(dez) dias da abertura de vista, podendo ser requerida a reabilitação 02 (dois) anos após
a aplicação da pena;

9.2 - O atraso injustificado da entrega da compra, sem prejuízo do disposto no
parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei n.º 8.666/93, sujeitará a contratada à multa de
mora, calculada na proporção de 1,00% (um por cento) ao dia, sobre o valor da
obrigação não cumprida.

9.3 - Tudo o que for fornecido incorretamente e portanto não aceito, deverá ser
substituído por outro, na especificação correta, no prazo previsto no item 3.1 deste
termo de contrato;

9.3.1 - a não ocorrência de substituição no prazo definido, ensejará a
aplicação das sanções definidas nesta clausula.

9.4 - As sanções previstas nos itens 9.1, 9.2, 9.3 e subitens poderão ser aplicadas
cumulativamente de acordo com circunstancias do caso concreto.

9.5 - O valor da multa será automaticamente descontado de pagamento a que a
contratada tenha direito, originário de fornecimento anterior ou futuro;

9.5.1 - não havendo possibilidade dessa forma de compensação, o valor da
multa, atualizado, deverá ser pago pelo inadimplente na Tesouraria Municipal, na
condição “à vista”. Na ocorrência do não pagamento, o valor será cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA
DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1 - Sem prejuízo das sanções previstas na cláusula décima deste termo, o contrato
poderá ser rescindido, desde que demonstrada qualquer das hipóteses previstas nos
artigos 78, 79 e 80 da Lei n.º 8.666/93.
10.2 - Também o contrato será considerado extinto no caso de serem extintas as fontes
utilizadas no acompanhamento dos preços contratados, e, outra fonte, cuja terminologia
mais se aproximar do produto licitado, for considerada inviável por quaisquer das partes.
10.2.1 - a rescisão contratual pelo motivo aqui exposto não gerará, à quaisquer das
partes, direitos a indenizações ou compensações, não importando o título.
10.3 - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso da rescisão
administrativa prevista no art.º 77 da Lei Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DA VINCULAÇÃO
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11.1 - Vinculam-se ao presente contrato, independentemente de suas transcrições
parciais ou totais, o Edital de licitação respectivo e a proposta vencedora da
CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DOS CASOS OMISSOS

12.1 - Aplicar-se-á a Lei n.º 8.666/93 e a Lei 10.520/02, para o esclarecimento dos casos
por ventura omissos neste termo de contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DO FORO

13.1 - Será competente o Foro da Comarca de Pariquera-Açu, Estado de São Paulo, para
dirimir dúvidas oriundas deste Termo de Contrato, com renúncia de qualquer outro, por
mais privilegiado seja.
E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas neste
Termo de Contrato, aceitam a cumprirem fielmente as normas legais e regulamentares,
assinando o presente em 04 (Quatro) vias de igual efeito e teor, na presença de duas
testemunhas, abaixo indicadas:

Anexo do Contrato: Planilha quantitativa para entrega.

Pariquera-Açu, 23 de Abril de 2.018.

JOSÉ CARLOS SILVA PINTO JOSÉ TARCIZIO GIMENES PEREIRA
Prefeito Municipal Representante Legal
CONTRATANTE PELA CONTRATADA

Testemunhas:
1. ________________________________ 2. _______________________________
Nome: Nome:
RG: RG:


