REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SERGIPE
MLII.JICIPIO DE LAGARTO
PODER LEGISLATIVO
CONTRATO
PREGAO PRESENCIAL

NO

O2l2015

Termo de Contrato no 1012015 que entre
si celebram , a CAmara Municipal de
Lagarto/SE, e a Empresa Distribuidora
Ferreira
Silva LTDA ME para
aquisigio, de forma parcelada, de
materiais de copa/cozinha e gdneros
alimenticios para esta Casa de Leis, na
forma abaixo aduzida.

e

-

A CAMARA MUNICIPAL DE LAGARTO, com sede na Praga Nossa Senhora da
Piedade, 97 - Centro, em Lagarto/SE - CEP: 49.400-000, inscrito no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica sob o no 16.212.09410001-00. representado neste
ato pela Presidente MARTA MARIA CARVALHO DO NASCIMENTO, doravante
denominado CONTRATANTE e. de outro lado. a empresa Distribuidora
Ferreira e Silva LTDA ME, estabelecida Rua Tenente Cleto Campelo, 397
Bairro 18 do Forte - Aracaju/SE pessoa juridica de direito privado, CNPJ No
17.140.964/0001-38, neste ato representada por seu (s6cio propriet6rio),
Senhor ADRIANO DOS SANTOS SILVA, residente e domiciliado na Rua
Tenente Cleto Campelo, Baino 18 do Forte, Aracaju/SE inscrito no C.P.F. No
838.428.6'15-91, R.G. No 1.349.998 SSP/SE, doravante denominado
CONTRATADO, este, representado pela Sr€. Maria Edileuza Santos inscrita no
CPF: 601.399.005-00, RG: 883316 SSP/SE conforme anexo procuraqao
priblica, e de acordo com as formalidades constantes do Processo referente ao
PregSo Presen cial no 0212015, resolvem celebrar o presente Contrato, com
fundamento legal na Lei Federal no. 10.520, 17 de julho de 2002, pela Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, pela Lei Federal no 8.078,
de 11 de setembro de 1990 C6digo de Defesa do Consumidor e,
subsidiariamente, pela Lei Federal no. 8.666, de 21 de junho de 1993 (com
alteragoes posteriores), e demais normas aplic6veis d esp6cie, ao qual as
partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes cl6usulas e condig6es a
seguir estabelecidas:

-

-

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

.

Constitui objeto do presente Contrato a aquisigio de materiais de
copa/cozinha e g€neros alimenticios para o CONTRATANTE, de forma
parcelada, no decorrer do exercicio de 2015, nas condig6es constantes do
1
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Termo de Referdncia do Edital e na proposta do CONTRATADO,

Anexo | partes integrantes deste instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1. O CONTRATANTE pagar6 ao CONTRATADO, pelo fornecimento dos
materiais efetivamente entregues, o valor total de R$ 10.725,40 (dez mil
setecentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos), estando nele incluidas
todas as despesas necessdrias ?r sua perfeita execugao.
2.2. O valor constante do item 2.1, 6 meramente eitimativo, condicionado ao
efetivo fornecimento dos materiais, nio cabendo ao coNTMTADo quaisquer
direitos caso n5o seja atingido a sua totalidade durante o prazo de vigdncia
deste Contrato.
2.3- Nos pregos estdo inclusos todos os custos e despesas que direta ou
indiretamente decorram do fornecimento dos materiais, inclusive custos com
impostos, encargos trabalhistas, previdenci6rios, fiscais, comerciais, taxas,
fretes, seguros, deslocamento de pessoal, transporte e quatsquer outros que
impliquem no fiel cumprimento deste Contrato.
CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGENC|A DO CONTRATO
3-1. O prazo de vig6ncia deste Contrato, decorrente da licitag6o, passar6 a
vigorar a partir da data de sua assinatura, no ano de 2015, ai6 o dia 31 de
de 2015, sem possibilidade de prorrogagao, nos termos do art. 57 da
leplbro
Lei no 8'666/93, com eficAcia regal ap6s a pubriclg6o do seu e{rato no euadro
de Avisos desta CAmara, podendo ser rescindido unilateralmente, por
conveni€ncia da Administragao do CoNTRATANTE ou por infrag6o'as
disposig6es legais e contratuais.

- DA DESPESA E DOS CREDITOS
QUARTA
oReAMENTAR|OS
4.1. A despesa orgament6ria da execugdo deste Contrato referente ao
fornecimento
produtos, neste exercicio, com dotagio suficiente para
-.dos
ate_nder esta finalidade, correrd i conta da Natureza de Despesa
-33.g0.0b.00
- outras Despesas conentes; Eremento de Despesa - 33.90.30.00
Material
de consumo, atraves da funcionar programdtica - ol.ogl llosotzO01 - conkore
Legal da Administragdo P0blica; Fonte de Recursos pr6orios.
CLAUSULA

CLAUSULA QUINTA - DOS REAJUSTES

5.1. Os pregos dos produtos de que tratam

o

objeto deste Contrato

permanecerio fixos e irreajust6veis durante a sua vig€ncia.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
6.1. o Prazo m6ximo de entrega dos materiais 6 de 20 (vinte) dias corridos,
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e do .pedido de
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Fornecimento de Materiais", emitido pelo Setor de Almoxarifado do

CONTRATANTE.

6.2. O licitante vencedor deverd entrar em contato com o Setor de
Almoxarifado, no hor6rio das 07h00min drs 13h00min, com anteced€ncia
minima de 01 (um) dia 0til, para marcar a data e hor6rio da entrega dos
materiais.

A quantidade a ser fornecida, a cada requisigao, depender6 da
necessidade de consumo e das condig6es de armazenamento do

6.3.

CONTRATANTE.
6.4. os materiais deverSo ser entregues no setor de Almoxarifado na sede da
CAmara Municipal, localizado na praga Nossa Senhora da piedade, 97 - Centro
- Lagarto - Sergipe.
6.5. os materiais a serem fornecidos deverao estar de acordo com os padr6es
da ABNT.

cLAusuLA sEilMA- DAs coNDtgOES DE REGEB|MENTo
7.1. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei g.666/93, com alterag6es
posteriores, os materiais objeto do presente contrato, serdo recebidos da
seguinte forma:
7'1.1. Provisoriamente, assim que forem entregues os materiais, para efeito de
posterior verifica€o da conformidade dos materiais com as especificag6es
exigidas no item 2.2, do Anexo
Termo de Refer6ncia do Edital, bem como,
especificag6es
constantes
proposta apresentada pelo
9oI _3:_
CONTRATADO.
7.1.2. Definitivamente, em at6 03 (tr6s) dias riteis, contados do recebimento
provisorio, ap6s verificagio da qualidade, quantidade e especificag6es dos
materiais e consequente aceitagdo, quando a nota fiscal ser6 atlstada e
remetida para pagamento.
7^2. o? recebimentos provis6rio e definitivo dos materiais ficar6o a cargo do
setor de Almoxarifado do CoNTRATANTE ou a outro servidor designadi para
esse fim, cabendo a estes o atesto na Nota Fiscal.
7.3.
recebimento provis6rio ser6 feito no momento da entrega,
compreendendo, dentre outras, as seguintes verificag6es:
7.3.1. os materiais deverio estar em suas respect-ivas embalagens originais,
se cabivel, com indicagio da marca/modero na embaragem e-ou no
f,roprio
material, com data de validade visivel, bem como das demais caracteiisticas
que possibilitem a correta identifica€o do material.
7.3.2. Condigdes da embalagem e/ou do material.
7.3.3. Quantidade entregue, em conformidade com a Nota de Empenho.
7'3'4. ApresentagSo do documento fiscal, em conformidade com a regisrag6o
fiscal vigente.
7.3.5. Data de validade de no mlnimo de 1(um) ano, contada a partir da
emissao do documento fiscal; exceto para os materiais com prazo inferior

l-
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estipulado pelo fabricante, nesses casos, nao deverd ser inferior a
quartos) daquele estipulado pelo fabricante.

lq

ftr6s

7.3.6. Fornecer o material de boa qualidade e de excelente aceitagao no
mercado, sendo novo e de primeiro uso, fabricado de acordo com as normas
t6cnicas em vigor e legislagdo pertinente, e prazo de garantia contra defeitos

de fabricag6o.
7.3.7. Conter em seu r6tulo as seguintes informagOes: caracteristicas, marca,
qualidade, quantidade, composigeo, data de fabricag6o e de validade para uso.
Quando se tratar de material de origem estrangeira as informag6es deverdo
estar em lingua portuguesa, conforme prescreve o art. 31 da Lei g.07g de
11109/90 C6digo de Defesa do Consumidor.
7.4. Atendidas as condig6es indicadas acima, ser6 registrado o recebimento
provis6rio, mediante termo no verso da Nota Fiscal.
7.5. O atestado de recebimento registrado em canhoto de nota fiscal, ou
documento similar, ndo configura o recebimento definitivo dos materiais.
7'6. o recebimento definitivo dever6 ser efetuado em at6 3 (tr6s) dias 0teis,
contados da data do recebimento provis6rio, satisfeitas as condigOes abaixo:
7.6.1. correspondGncia de marca/modelo do material com os indicados na Nota
de Empenho ou proposta do CONTRATADO.
7.6.2. compatibilidade do material entregue com as especificagOes exigidas no
Anexo | Termo de Refer€ncia do Edital, e constantes na prop-osta do
CONTRATADO.

-

7.6.3. Conformidade do documento fiscal quanto d identificagio do
CqTTRATANTE, descrig6o dos materiais entregues, quantidades, pregos
unitdrios e totais.
7_.7

.

caso seja verificada arguma farha no fornecimento ser5 feito registro

formal e informado ir(s) empresa(s), para que proceda a substituig6o, no
ir".o
de 05 (cinco) dias corridos.
7.8. Os materiais que apresenrarem defeito de fabricagSo, ou quaisquer
defeitos que impossibilitem seu uso. deverSo ser substituidos, no prazo
meximo de ate 10 (dez) dias corridos, a partir da data de comunicagdo feita
pelo CONTMTANTE.
7.9 o recebimento definitivo dos materiais, objeto deste contrato, nio exclui a
responsabilidade do coNTMTADo quanto aos vicios ocultos, ou seja, s6
manifestados quando da sua normar utirizagdo pero OONTMTANTE, nos
termos_ do C6digo de Defesa do Consumidor (Lei no g.07gl90).
7.10. o representante da c6mara Municipar anotara em regisko pr6prio todas
as ocorrdncias relacionadas.com a entrega dos materiais oJ que irata o objeto
deste Gontrato, determinando o que for necess6rio d regularizagio das faitas
ou defeitos observados.

cLAusuLA olrAvA

- DAs oBRIcAgOES Do CoNTRATANTE
8.1. Cabe ao CONTRATANTE:
CAMARA IV{L]-NICIPAL DE LACiARTO
PRAqA NOSSA SENHORA DA PTEDADE, N'97 CNp.r/MF 16.212.094t0001
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Requisitar o fornecimento dos materiais atrav6s

do pedido

de

.2. Receber os materiais e verificar se est6 de pleno acordo com

as

8.1 .1

Fornecimento, emitido pelo Setor de Almoxarifado do CONTRATANTE.
8.1

especificag6es defi nidas neste Contrato.

8.1 .3. Rejeitar no todo ou em parte, os materiais que o CONTRATADO
entregar fora das especificag6es constantes do item 2.2, do Anexo | Termo
de Refer€ncia do Edital.
8.1.4. Atestar a entrega dos materiais, atrav6s do Setor de Almoxarifado do
CONTRATANTE.
8.1.5. comunicar imediatamente ao coNTRATADo qualquer irregularidade
manifestada na entrega dos materiais.
8.1.6. Permitir acesso dos empregados do licitante vencedor ds dependOncias
do CONTRATANTE para a entrega dos materiais requisitados.
8.1.7. Prestar as informag6es e os esclarecimentos pertinentes que venham a
ser solicitados pelo representante do CONTMTADO.
8.1.8. Verificar
manutengao pelo CONTRATADO das condic6es de
habilitagdo estabelecidas na licitagdo.
91.9._Efgtrgr o pagamento devido pelo fornecimento dos produtos ao
CONTRATADO, desde que cumpridas todas as formalidades e exig€ncias
deste Contrato.

a

cLAusuLA NoNA - DAS OBRtcAgoes oo GoNTRATADO
9.1. Cabe ao CONTRATADO, no decorrer da execugio deste Contrato, o

cumprimento das seguintes obrigag6es:
9.1.'1. Entregar os produtos em prazo n6o superior a 20 (vinte) dias corridos,
contados do recebimento da Nota de Empenho e do "pedido de Fornecimento
de Materiais", emitido pelo Setor de Almoxarifado do CONTRATANTE.
9.1.2. De boa qualidade e de excelente aceitagao no mercado, sendo novo e
de primeiro uso, fabricado de acordo com ai normas t6cnicas em vigor e
legislagdo pertinente, e prazo de validade.
9.1 .3. Respeitar as normas e procedimentos de controle de acesso ds
dependdncias do CONTMTANTE.
9.1.4. Substituir os materiais fornecidos em desacordo com as especificag6es
constantes do Anexo
Termo de Referencia do Edital, cabendo ao
CONTRATADO providenciar
reposigdo, sendo
sua inteira
responsabilidade todas as despesas de devoiug6o e enrrega.
9.1 .5. Trocar os materiais que apresentarem defeitJ de fabricagio, ou
quaisquer defeitos que impossibilitem seu uso, deverdo ser substituidos no
grg^o 1a1imo de ate 05 (cinco) dias corridos a partir da data de comunicagao.
A ampla e inestrita fiscatizagio por parte da Administragio do
?1.Q.!!jgi!qtt
CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados e acitando
as reclamag6es formuladas.

l-
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9.1 .7. Assumir todos e quaisquer 6nus referentes a salArios, horas extras,
adicionais e demais encargos sociais relativamente aos seus empregados.
9.1.8. As responsabilidades assumidas nao poderao ser transferidas a outrem
no todo ou em parte, sem a pr6via e expressa anu€ncia do CONTRATANTE.
9.1.9. Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou
patrimonial ao CONTMTANTE,
ou ainda a terceiros, na execug6o do fornecimento objeto deste Contrato, nao
sendo excluida, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver
fiscalizagSo ou acompanhamento pelo CONTMTANTE.
9.1.10. Ressarcir CONTRATANTE do equivalente todos os danos
decorrentes de paralisagSo ou interrupgdo do fornecimento dos materiais
adquiridos, exceto quando isso ocorrer por exigOncia do CONTMTANTE ou
ainda por caso fortuito ou forga maior, circunstAncias devidamente
comunicadas ao CONTMTANTE no prazo de 48 (quarenta e oito horas), ap6s
a sua ocorrOncia.
9.1.11. Manter durante todo o periodo de vigEncia deste Contrato, todas as
condig6es de habilitagdo e qualificagio exigidas na licitagdo, quando da
realizag6o do pagamento pelo CONTRATANTE, comunicando imediatamente,
a superveniEncia de fato impeditiva da manutengao dessa condigio, nos
termos da Lei 8.666/93 e suas alteraq6es posteriores.
9.1.12. Cumprir outras obrigag6es previstas no C6digo de protegao e Defesa
do Consumidor (Lei n" 8.078/90) que sejam compativeis com o regime de
direito p0blico.
9.2. Sao Expressamente vedadas ao CONTMTADO:
9.2.1 . A veiculagdo de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver
pr6via autorizagSo da Administragio do CONTRATANTE.
9.2.2. A subcontratageo para a execugdo do objeto deste Contrato, sem pr6via
e expressa anu€ncia do CONTRATANTE.
contratagao de servidor pertencente ao quadro de pessoal do
9 ?,9
CONTRATANTE, durante a vig€ncia deste Contrato.

o

a
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cLAusuLA DEctMA- DA LteutDAgAo e oo PAGAMENTo

10.1. Fornecidos os materiais solicitados, o coNTRATADo deverd apresentar,
mediante entrega no Setor de Almoxarifado e protocolizagdo no Setor de
Protocolo desta CAmara, as notas fiscais/faturas, emitidas para fins de
liquida96o e pagamento, acompanhada(s) dos seguintes documentos:
1 0.1 .1 . Pedido de Fornecimento dos Materiais, devidamente
autorizados.
10.1.2. certidSo Negativa de D6bitos - cND, referente ds contribuie6es

previdenci6rias e ds de terceiros.
1 0.1 .3. Certificado de Regularidade de Situac6o do FGTS
- CRF.
10.1'4. certidao Negativa de D6bitos Trab-arhistas (CNDD, demonstrando a
inexist€ncia de d6bitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho,
da Lei no 12.440, de 7 de julho de 2011.
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10.1.5. Certid6es Negativas de D6bitos junto irs Fazendas Federal, Estadual e
Municipal do domicilio sede do CONTRATADO.
10.2. O pagamento ser6 efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de at6 10
(dez) dias, contados da data de protocolizagao da nota fiscalffatura e dos

respectivos documentos comprobat6rios, conforme indicado no item 10.1
mediante cheque nominal, emitida atrav6s do Banco do Brasil, em favor do
,

CONTRATADO.
10.3. Nenhum pagamento ser6 efetuado ao CONTMTADO, na penddncia de
qualquer uma das situagoes abaixo especificadas, sem que isso gere direito a
alteragao de pregos ou compensagdo financeira:
10.3.1.
falta de atestagao pelo CONTMTANTE, com relagio ao
cumprimento do objeto deste Contrato, das notas fiscais emitidas pelo
CONTRATADO.
10.3.2. Na hip6tese de estarem os documentos discriminados no subitem
10.1 .2 a 8.1 .5, com a validade expirada, o pagamento ficari retido at6 a
apresentageo de novos documentos, dentro do prazo de validade, nao cabendo
ao CONTRATANTE nenhuma responsabilidade sobre o atraso no pagamento.
10.3.2.1. Decorridos '15 (quinze) dias contados da data em que os pJgamentos
estiverem retidos, sem que o coNTRATADo apresente a documentacao h6bil
para liberagdo dos seus cr6ditos, ficando assegurado ao CONTMTADO, t6o
somente, o direito ao recebimento do pagamento dos produtos efetivamente
entregues e atestados.
10.4. O CONTMTANTE poderd deduzir, do montante a pagar, os valores
correspondentes a multas ou indenizag6es devidas pelo CONTMTADO, nas
condig6es previstas neste Contrato.
10.5. Para efeito de pagamento, serao computados apenas os quantitativos
efetivamente fornecidos.

A

CLAUSULA DEctMA PRIMEIRA - Do ACoMPANHAMENTo E DA
FrscALtzAgAo
1 1 .1 . Durante a vig€ncia deste Conhato, a execugdo do
objeto ser6

acompanhada e fiscalizada pelo Setor de Almoxarifado ou por representante do
CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a
assistBncia de terceiros, com autoridade para exercer, como representante da
Administragao do CONTMTANTE, toda e qualquer agao de orientag6o geral,
acompanhamento e fiscalizag6o da execueao contratual, com o timb6m a
confer6ncia da quantidade, qualidade, peso, validade e a integralidade da
embalagem, para posterior atesto da Nota Fiscal.
11.2. A fiscalizagSo de que trata este item, n6o exclui nem reduz a
responsabilidade
CONTRATADO pelos danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, resultante de agao ou omissao, culposa ou
dolosa, de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

do
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11.3. Durante o periodo de vigdncia do Contrato, o CONTRATADO deve
manter preposto, aceito pela Administragdo do CONTRATANTE, para

represent6-lo sempre que for necess6rio.
11.4. A atestagdo de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do
setor responsdvel pela fiscalizagio deste Contrato ou outro servidor
designado para esse fim.
11.5. A FISCALIZAQAO compete, entre outras atribuig6es:
l. Encaminhar a Diretoria Administrativa e Financeira do CONTRATANTE,
documento que relacione as ocorr€ncias que impliquem em multas a serem
aplicadas ao CONTRATADO.
ll. solicitar ao coNTMTADo e seus prepostos, ou obter da Administragio do
CONTRATANTE, tempestivamente, todas as provid€ncias necessArias ao bom
andamento deste Contrato
Verificar
conformidade da execugeo contratual com as normas
especificadas e se os procedimentos empregados sio adequados para garantir
a qualidade desejada dos materiais.
lV. Anotar, em registro pr6prio, todas as ocorr€ncias relacionadas com a
execug60 deste contrato, determinando o que for necess6rio a regularizag60
das falhas ou defeitos observados.
V. Acompanhar e atestar o recebimento definitivo dos materiais, indicando as
oco116ncias de indisponibilidade dos materiais ora contratados.
11.5.1. A ag6o da FISCALIZA9AO nio exonera o CONTRATADO de suas
responsabilidades contratuais.

a

lll.

a

DA TNEXECUcAO E RESCISAO
CONTRATUAL
12.'1 . A inexecug6o total ou parcial deste contrato ensejard a sua rescisdo,
conforme disposto nos artigos 77 a BO, da Lei no 9.666/93.
12.2. A rescisSo deste Contrato pode ser:
12.2.1 . Determinada, por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos
Xll e XVll, do art. 7g da Lei mencionada,
notificando-se o coNTRATADo com anteceddncia minima de 30 (trinta) dias.
12.2.2. Amig6vd, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de
licitagao, desde que haja conveni€ncia para o CONTRATANTE.
12.2.3. Judicial, nos termos da legislag6o vigente sobre a mat6ria.
12.3. A rescisio administrativa ou amig6vei deve ser precedida de autorizagdo
escrita e fundamentada da autoridade competente.
12.4. os casos de rescisio contratual serio formalmente motivados nos autos
do processo, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa.
12.5. Alem das hip6teses de rescisio acima previstas, o Contrato ser6
rescindido sempre que o CONTMTADO se conduzir dolosamente.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

-

la

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA. DA ALTERACAo Do coNTRATo
CAMAI{A MI INIC]IPAI, DE LAGARTO
PRAqA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, N.97 CNPJ,MF 16.212.
TELEFAX: (79) 3631-5252 E-rnail: crnl@infonetgUB,ho t.z
LAGARTO - SE - 49400-000
/
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REPUBLICA FEDERA'TIVA DO BRASIL
ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
PODER LECISLATIVO
13.1. Este Contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei no
8.666/93, desde que haja interesse do CONTMTANTE, coma apresentagio
das devidas justificativas.

cLAusuLA DEctMA QUARTA- DAs sANgOEs ADM|NISTRATIVAS
14.1. Pela inexecugSo total ou parcial das condig6es estabelecidas neste
Contrato, a CAmara Municipal poder6, garantida a pr6via defesa do

CONTRATADO, que dever6 ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias rlteis
a contar da sua notificagio, aplicar, sem prejuizo das responsabilidades penal
e civil, as seguintes sang6es:
a) Advertdncia, por escrito, quando o CONTMTADO deixar de atender
quaisquer indicag6es aqui constantes.
b) Multa compensat6ria/indenizat6ria no percentual de 5% (cinco por cento)
calculado sobre o valor do Contrato ou instrumento equivalente.
c) lmpedimento de licitar e contratar com a Administragdo prlblica, pelo prazo
de at6 05 (cinco) anos, nos termos do Art. 70 daLei 10.520t02. e
d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo
Ptiblica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigio ou at6 que
seja promovida a reabilitagSo, na forma da lei, perante a pr6pria autoridade que
aplicou a penalidade.
14.2. Na hip6tese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigag6es
assumidas pelo CONTMTADO, a este serd aplicado multa morat6ria de 0,5

(zero virgula cinco por cento) sobre

o

valor do presente Contrato ou
instrumento equivalente, por dia de atraso, limitada a 10o/o (dez por cento) do

valor inadimplido.
14.3. O valor da multa, ser6 aplicada, (tanto compensat6ria como morat6ria),
dever6 ser recolhido no Setor Financeiro da CAmara Municipal, dentro do prazo
de 05 (cinco) dias 0teis ap6s a respectiva notificagdo.
14.4. Caso nao seja paga no prazo previsto no subitem anterior, ela sera
descontada por ocasido do pagamento posterior
ser efetuado pelo
CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.
14.5. Al6m das penalidades citadas, o CONTRATADO ficard sujeito, ainda, no
que couber, ds demais penalidades referidas no Capitulo lV. da Lei no
8.666/93.
14.6. As sangOes previstas neste item somente ser6o aplicadas atraves de
regular processo administrativo, observadas as garantias constitucionais do
contradit6rio e da ampla defesa.

a

CLAUSULA DECIMA

.

QUINTA
DAS PRERROGATIVAS DO
CONTRATANTE
15.1. Constituem prerrogativas do CONTRATANTE, aquelas estabelecidas no
art. 58 da Lei no 8.666/93, alem de outras previstas na legislagio pertinente:

CAMARA IV1LINICIPAI- DE T-AGARTO
PRAqA NOSSA SENHORA DA PTEDADE. N" 97 CNp.VtvtF 16.212.
TELEFAX: (79) 3631 -5252 [-rnail: crnl?]rinlbnetcon.hr 1o

LAGARTO-SE-{9400-000
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REPUBLICA FEDERAI'IVA DO BRASIL
ESTADO DE SEROIPE
MUNICiPIO DE LAGARTO
PODER LECISLATIVO
15.1.1. Modificar este Contrato, unilateralmente, para melhor adequagdo ds
finalidades de interesse priblico, respeitados os direitos do CONTRATADO.
1 5.1 .2. Rescindir o Contrato, unilateralmente, nos casos especificados no
inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93, com alterag6es posteriores.
1 5.1 .3. Fiscalizar a execugao do Contrato.
1 5.1 .4. Aplicar sang6es motivadas pela inexecugao total ou parcial deste
Contrato.

cLAusuLA DECIMA sExrA - DA lNTtMAgAo oos ntos
16.1. A intimag6o dos atos relativos A rescisdo do Contrato a que se refere o
inciso l, do art. 79, da Lei no 8.666/93, d multa compensat6ria, d suspensdo
tempor6ria e d declaragSo de inidoneidade serd feita mediante publicagio na
imprensa oficial ($ 10, do art. 109 da Lei no 8.666/93, com alterag6es
posteriores).
CLAUSULA DEGIMA SETIMA - DA EFICACIA E DA PUBLIcAgAo
17.1. O presente instrumento serd publicado, em resumo, no Quadro de Avisos
desta CAmara, bem como no enderego eletr6nico (www.lagarto.se.leg.br) e
ser6 providenciado pelo CONTMTANTE, que 6 condigao indispens6vel para
sua efic6cia, consoante disp6e o art. 61, par6grafo rinico da Lei no 8666/93.
CLAUSULA DECIMA oITAVA - Do viNcULo EMPREGATiCIo
18.1. O empregado do CONTRATADO nio ter6 qualquer vinculo empregaticio
com o CONTMTANTE, correndo por conta exclusiva da primeira todas as
obrigag6es decorrentes da legislagdo trabalhista, previdenci6ria, fiscal e
comercial, a qual se obriga a saldar na 6poca devida.

-

DA vtNculAgAo Ao ED|TAL E A
PROPOSTA
19.1. Este instrumento de Contrato guarda inteira conformidade com os termos
do Edital do PREGAO PRESENCIAL No O2l2015 e seus Anexos, do qual s6o
partes integrantes, como se aqui estivessem integralmente transcritos,
vinculando-se ainda, d proposta do CONTRATADO.
cLAusuLA DECTMA NoNA

cLAusuLA vtcEsrMA - DAs Dlspos$OEs FlNAls
. Quaisquer comunicag6es e/ou notificag6es relativas a este Contrato

20.1

sereo consideradas como recebidas pelo destinat6rio, para todos os efeitos
legais, quando remetidas para os enderegos deste instrumento.
20.2. O cancelamento de enderegos para correspondEncia somente sera v6lido
quando outro seja indicado, o qual poder6 ser utilizado com a mesma finalidade
suDra.

20.3. Nada no presente Contrato poderd ser interpretado como a cnar
quaisquer vinculos trabalhistas entre empregados e tecnicos do
CAMAI{A MI JNIC IPAI, DI,] LACARI{)
PRAqA NOSSA SENHORA DA PTEDADE. N" 97 CNp.lMF 16.212.
TELEFAX: (79) 363|-5252 [-mail: crnlrj?]inttbtlercpr{ibNo
LA(;ARTO - SE - {9400-000
RUts,
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CONTMTADO em relag6o ao CONTMTANTE, devendo o CONTMTADO
assumir toda a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas

decorrentes da entrega dos materiais por seus funciondrios.
20 4 A toler6ncia de uma parte para com a outra quanto ao descumprimento
de qualquer uma das obrigag6es assumidas neste iontrato, ndo implicar6 em
novagao ou renfncia de direito. A parte tolerante poderd exigir da ouira o fiel e
cabal cumprimento deste Contrato a qualquer tempo.
20.5. o disposto neste contrato ndo poderd ser arterado ou emendado peras
partes, a nao ser por meio de aditivos, dos quais conste a concord6ncia
expressa do CONTRATANTE
do CONTMTADO, asseguradas as
prerrogativas do CONTRATANTE.
20.6. os termos e disposig6es constantes deste contrato prevalecer6o sobre
quaisquer outros entendimentos ou acordos anteriores entre as partes,
expressos ou implicitos, referentes As condig6es nele estabelecidas.

e

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - Do FoRo
21.1. As quest6es decorrentes da execugdo deste Instrumento, que nao

possam ser dirimidas administrativamente, serao processadas e julgadas na
Justiga Estadual, no foro da comarca de Lagarto/SE, com exclusdo dJqualquer
outro Foro, por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato
em 3 (tres) vias, de igual teor e forma, para surtam um s6 efeito, ds quais,
depois
lidas, seo assinadas pelos representantes das partes,
CONTMTANTE E CONTRATADO e pelas testemunhas abaixo.

de

Lagarto/SE, 02

de 2015.

LAGARTO

TESTEMUNHAS:
'14..

CPF:
24..

CPF:

CAI4ARA MLINICIPAL DE LAGARTO
PRAqA NOSSA SENHORA DA ptEDADE. N.97 CNPJ/MF 16.212.094t0001_00
TELEFAX : (7 9) 3 63 1, 52 52 E-rnai I : c rnl:alinfonetcorn. br a
--S. N" __::J!
LAGARTO - SE - {e100-000
p.
KUE.
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EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGARTO

pneoAo

PRESENCTAL: o2t2o1s

de Empresa para a aquisigio de materiais de
copa/cozinha e gdneros alimenticios para compor os estoques do Setor de
Almoxarifado desta CAmara, durante o periodo de aproximadamente um ano,
conforme especificag6es minimas, quantitativas
demais condig6es
constantes do ANEXO | - Termo de Referdncia, deste Edital.
OBJETO: ContratagSo

e

GONTRATADO: DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA- ME.

VALOR GLOBAL: R$ 10.725,40 (dez mil setecentos e vinte e cinco reais e
quarenta centavos).

PRAZO DE EXECUQAO: Da data da assinatura do contrato at6 31 de
dezembro de 2015.

CLASSTFTCACAO

OngAUeNtAnn: 1.Ol 01.031.1050 2OO1 33.90.30.00

RECURSOS PROPRIOS.

BASE LEGAL DA CONTRATAgAO: Lei 10.520102 e Lei no 8.666/93 em sua
redagao atualizada.

FLS

il' 3 €o

RUl. 'l

