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PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2.018
PROCESSO Nº 018/2.018
EDITAL N° 011/2.018

ANEXO VII
CONTRATO Nº 026/2.018

CONTRATANTE: - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, inscrita no
CNPJ sob o nº 45.685.120/0001-08, com sede à Rua XV de Novembro, nº 686, Centro, em
Pariquera-Açu/SP, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS
SILVA PINTO, brasileiro, empresário, portados da Cédula de Identidade nº RG 15.597.026
SSP/SP, CPF/MF nº 046.482.688-81, e de outro lado como:

CONTRATADO: - NILTON DA SILVA -ME, inscrito no CNPJ sob o nº 71.619.167/0001-83,
com sede à Av. Dr. Carlos Botelho, nº 612, centro, cidade de Pariquera- Açu, neste ato
representada pelo Sr. Nilton da Silva, divorciado, brasileiro, microempresário, portador da
Cédula de Identidade nº 16.167.385, CPF. nº 060.577.288-66.

Dessa forma, as partes acima qualificadas doravante denominadas neste ato, respectivamente,
CONTRATANTE e CONTRATADAS, têm entre si, por esta e da melhor forma de direito, tudo
de conformidade com a Licitação do presente Contrato, mediante as cláusulas e condições
seguintes, que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULAPRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - O CONTRATADO se obriga a fornecer pão francês, atendendo às exigências do Edital
de Pregão Presencial nº 008/2.018.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
2.1 - O prazo de vigência do presente contrato será até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
nos termos do artigo 57 da Lei federal 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
3.1 - O valor integral deste Contrato é de R$ 67.675,20 (Sessenta e sete mil seiscentos e
setenta e cinco reais e vinte centavos).

3.2 - No preço estão incluídos todas as despesas diretas ou indiretas, ficando certo de que à
CONTRATANTE, nenhum outro ônus caberá, além do pagamento estipulado acima.

3.3 - O pagamento será feito pela Prefeitura em até 15 (quinze) dias úteis, através da conta
corrente da Licitante vencedora, devidamente informada na nota fiscal, valendo como recibo o
comprovante de depósito, contados a partir da apresentação do Documento Fiscal liberado pelo
setor responsável, devidamente conferido e constatando a efetiva entrega dos produtos.

3.4. Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-á o prazo de vencimento
previsto, voltando o mesmo a ser contado a partir da apresentação dos documentos corrigidos.
3.5. Deverá constar no documento fiscal o numero da licitação – PREGÃO PRESENCIAL nº
008/2.018; Número do Contrato, bem como nome do Banco, número da Conta Corrente e
Agência Bancária, da empresa, sem os quais o pagamento ficará retido por falta de informações.
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3.6. A Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, reserva-se o direito de descontar do pagamento
devido à Licitante vencedora, os valores correspondentes às multas que eventualmente forem
aplicadas por descumprimento de cláusulas constantes neste Edital.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E DO LOCAL DE ENTREGA
4.1 - O objeto do presente pregão deverá ser entregue conforme especificações constantes no
ANEXO I deste Edital e observando o seguinte:

4.2. A Empresa Licitante será responsável pelo transporte do produto de sua sede até às 08
(oito) unidades do perímetro urbano, 06 (seis) unidades da zona rural, atendendo às
quantidades especificados no Anexo I deste Edital, nos horários das 05:00 horas até 07:00
horas, nos endereços constantes do Anexo VI do Edital, onde, o não atendimento aos
horários estabelecidos, acarretará o não recebimento dos produtos, e aplicação das sanções
previstas.

4.3. O produto deverá ser entregue diariamente, atendendo às quantidades constantes do anexo I,
obedecendo os dias letivos do calendário escolar, na sua íntegra, sob a condição de devolução na
sua totalidade, com aplicação das penalidades previstas.

4.4. O produto deverá ser entregue em embalagens plásticas, contendo as quantidades
especificadas por unidade escolar, conforme consta no ANEXO I, com a identificação do peso
de cada embalagem.

4.5 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

4.6. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo, determinando sua substituição ou rescindindo a
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

4.6. O produto não poderá deixar de ser entregue em hipótese alguma;

4.8. As notas fiscais deverão ser emitidas semanalmente.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - As despesas provenientes da presente Licitação, parte serão cobertas com recursos
disponíveis na dotação orçamentária do orçamento Municipal vigente e parte na dotação
orçamentária:
01 – PODER EXECUTIVO
01.06.00 – 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
05.210.001 – FED - QSE Educação Geral
FICHA 90 – RESERVA DE EMPENHO Nº 427

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
6.1 - O contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE sem quaisquer ônus para a
Municipalidade, nas seguintes hipóteses:
a) se verificar a falência ou concordata do CONTRATADO;
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b) se o CONTRATADO transferir o contrato no todo ou parte, sem anuência por escrito da
CONTRATANTE;

c) se ocorrer manifesta impossibilidade do CONTRATADO de dar cabal e perfeito desempenho
das obrigações assumidas;

d) caberá ainda rescisão administrativa deste contrato no caso do CONTRATADO,
reincidentemente ou não, deixar de cumprir quaisquer das obrigações deste contrato, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal que o couber.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES
7.1 - O licitante que deixar de entregar quaisquer documentos exigidos no Edital ou apresentar
documentação falsa para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta ou lance, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou
fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais;

7.2 - O licitante sujeitar-se-á, ainda, às sanções de: advertência multa e declaração de
inidoneidade, sendo que as sanções de suspensão descritas no item anterior e declaração de
inidoneidade poderão ser acumuladas com multa, sem prejuízo da rescisão contratual;

7.3 - As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o
motivo;

7.4 - Ocorrendo atraso na execução/entrega do objeto contratado será aplicada multa moratória
de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, até o limite de 15 % (quinze por cento)
sobre o valor total do contrato;

7.5 - No descumprimento de quaisquer obrigações licitatórias/contratuais, poderá ser aplicada
multa indenizatória de 15% (quinze por cento) do valor total do objeto licitado;

7.6 - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da(s) fatura(s),
cobrada judicialmente ou extrajudicialmente, a critério do Município;

7.7 - Da intenção de aplicação de quaisquer das penalidades previstas, será concedido prazo para
defesa prévia de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação;

7.8 - Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da
publicação;

7.9 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro de
Fornecedores do Município, no caso de impedimento do direito de licitar e contratar, o licitante
terá seu cadastro cancelado por igual período.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 - Serão estabelecidas as seguintes condições gerais: -

8.2 - São partes integrantes deste contrato, independentemente de transcrição, o Edital de
Pregão Presencial nº 008/2.018, o Processo Licitatório nº 018/2.018 a contra-proposta do
CONTRATADO, com os documentos que a acompanham;
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8.3 - Reserva-se a CONTRATANTE, se necessário, o direito de controlar periodicamente a
qualidade dos produtos, enviando amostras para serem analisadas em órgãos oficiais com o
objetivo de verificar se os produtos estão dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da
Saúde;

8.4 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessárias ao contrato de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial;

CLÁUSULA NONA - DO FORO
9.1 - Para dirimir questões que resultem deste contrato, a CONTRATANTE e a
CONTRATADA, elegem o Foro da Comarca de Pariquera-Açu-SP, com renúncia expressa de
qualquer outro por mais privilegiado que o seja.

9.2 - 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:

Pariquera-Açu, 07 de Maio de 2.018.

____________________
JOSÉ CARLOS SILVAPINTO

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

_______________________
NILTON DA SILVA

PELACONTRATADA

Testemunhas:

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


