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CONTRATO Nº 045/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018

PROCESSO Nº 039/2018
EDITAL Nº 025/2018

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, empresário, residente e
domiciliado no Município de Pariquera-Açu/SP, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa GILVANA LUIZA LOBO RESTAURANTE
ME, CNPJ. nº 11.354.854/0001-92, com sede na Rua XV de novembro nº 610, na cidade de
Pariquera-Açu, Estado de São Paulo, neste ato representada por GILVANA LUIZA LOBO,
portador do CPF 214.824.668-21 e do RG 30.731.508-3, 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 016/2018 e com as cláusulas e condições a seguir aduzidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
(MARMITEX) Nº 08 DE FORMA PARCELADA, IN LOCO, NA MODALIDADE PREGÃO,
POR MEIO DE SISTEMA PRESENCIAL.

1.2 – Fornecimento de forma parcial, no local determinado pela Administração (“in loco”),
mediante a emissão de Pedido de Compra autorizando a entrega.
1.3 – Em caso de atraso após o pedido da Contratante, fica a Contratada sujeita às penalidades,
conforme item XVI do Edital.

1.4 – Deverão ser observadas todas as condições de higiene e limpeza quando da preparação e
entrega das refeições solicitadas. A empresa deverá possuir alvará expedido pela Vigilância
Sanitária Municipal atestando o atendimento de todas as exigências de higiene e limpeza para o
ramo de atividade licitado.

1.5 – As refeições serão fornecidas a funcionários públicos municipais em horário
extraordinário, comissões municipais em atos oficiais, bem como na alimentação de servidores
em serviços em outras localidades, com a devida justificativa do responsável pela
Seção/Departamento informando nominalmente o nome dos funcionários beneficiados com
antecedência de no mínimo 24 (vinte e quatro) horas.

CLÁUSULA SEGUNDA– DO PREÇO
2.1 - O valor do presente contrato é de R$ 16.380,00 (Dezesseis mil trezentos e oitenta reais),
onde a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, mensalmente, mediante a quantidade de
marmitex fornecido.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE

3.1 - O preço é fixo e irreajustável, garantindo-se, todavia, a manutenção do equilíbrio
econômico financeiro, nos termos do Artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações
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posteriores.

CLÁUSULA QUARTA– DO PAGAMENTO
4.1 - Os pagamentos serão efetuados através da Tesouraria Municipal, ou por ordem bancária
(depósito na conta corrente do fornecedor), em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da
nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo Chefe do Setor de Transporte da Prefeitura
Municipal de Pariquera-Açu.
4.2 – As notas fiscais/fatura que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu
vencimento ocorrerá até 05 (cinco) dias após a data da sua apresentação válida.

CLÁUSULA QUINTA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - A despesa com a contratação para o objeto licitado correrá à conta dos recursos constantes
do orçamento do Órgão requisitante, previamente indicados a saber:

01 – PODER EXECUTIVO
01.10.01 – Departamento de Obras e Serviços Municipais
15.452 – Serviços Urbanos
0010 – Melhoria das Condições Urbanas e Rurais
2.026 – Manutenção do Departamento de Obras e Serviço
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
01.110.00 - Geral
FICHA 190

01.05.01 - Fundo Municipal de Saúde
10.301 - Atenção Básica
2007 - Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
01.310.0000 - Saúde Geral
Ficha 63

CLÁUSULA SEXTA– DO PRAZO CONTRATUAL
6.1 - O Prazo para a execução do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data do recebimento da

assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos termos do
Artigo 57, Inciso II da Lei 8.666/93, a critério da administração Pública, até o limite de 60
(sessenta) meses e o limite da quantidade e do valor para a espécie da contratação;

Parágrafo Único - A duração do presente Contrato ficará limitado à vigência do respectivo
crédito orçamentário, salvo se prorrogado, dada continuidade do fornecimento;

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7 - À CONTRATADA, além das obrigações constantes no Termo de Referência, das
obrigações estabelecidas em cláusulas próprias deste instrumento, e das obrigações
estabelecidas em Lei, em especial as definidas nos diplomas Federal e Estadual sobre licitações,
cabe:

7.1 – Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.

7.2 – Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas e encargos sociais
relativos ao objeto contratado.

7.3 – Fornecer as refeições, estritamente de acordo com o Termo de Referência descrito no
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Anexo VI, bem como no prazo e quantitativo nele estabelecidos, responsabilizando-se pela
substituição das mesmas na hipótese de se constatar, quando do recebimento pela Prefeitura do
Município de Pariquera-Açu, estarem em desacordo com as respectivas especificações.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

I - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;

II - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades
observadas no cumprimento deste Contrato.

III - Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e
quaisquer débitos de sua responsabilidade;

IV – Fiscalizar os serviços executados pela contratada;

V - Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

CLÁUSULA NONA– DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
9.1 - A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações,
definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas sem
prejuízo das sanções legais, Art.86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:
a) Advertência

b) A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão administrativa, com as conseqüências
previstas nos artigos 77 e 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações, sem prejuízo das
penalidades a que aludem os artigos 86 e 87 do mesmo diploma legal.

b.1) A multa a que se refere o inciso II do art. 87, da lei citada no art. Anterior, será de
15%(quinze por cento) calculada sobre o valor da obrigação não cumprida.

b.2) O atraso injustificado na execução do contrato acarretará as seguintes multas:

I - Atraso até 10 (dez) dias, multa de 0,1% sobre o valor da obrigação, por dia de atraso;

II - Atraso superior a 10 (dez) dias, multa de 0,3% sobre o valor da obrigação, por dia de atraso

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua
reabilitação.

9.2 – O valor da multa aplicada será deduzida pela CONTRATANTE por ocasião do
pagamento, momento em que a Tesouraria, comunicará à CONTRATADA.

9.3 – Se não for possível o pagamento por meio de desconto, a CONTRATADA, ficará
obrigada a recolher a multa por meio de depósito em Conta Corrente em nome da Prefeitura. Se
não o fizer, será encaminhado à Procuradoria Jurídica para cobrança e processo de execução.

9.4 - Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com o Município, pelo prazo de
até 05(cinco) anos;

9.5 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
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9.6 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa
prévia do interessado e recurso os prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista do
processo.

CLÁUSULA DÉCIMA– DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:
10.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO:
11 - A fiscalização da execução do objeto ora contratado será realizada por funcionário da
CONTRATANTE, designada pela autoridade competente;
Parágrafo Único - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso
não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem
prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORUM
12 - Fica eleito o Foro da Comarca de Pariquera-Açu– SP, como o único capaz de conhecer e
dirimir as dúvidas e litígios do presente instrumento e seu objeto.
E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e
forma, na presença das testemunhas abaixo.

Pariquera-Açu, 18 de Julho de 2.018.

_______________________
JOSÉ CARLOS SILVA PINTO

Prefeito Municipal

_______________________
GILVANA LUIZA LOBO RESTAURANTE ME

Contratada

Testemunhas:

1) ________________________ 2) ________________________
R. G. R. G.
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