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EST/.ÜO PA P/vPAIltA
PREFEITUfA P.UIIICI 17.1, DK UAllTA RITA

coMiiicAo rEPMmif.tnr. ok í.i'.-itacAo

COHTRATO N»! 075/2020-CPL

PREGÃO PRESENCIAL H® 003/2020
TERMO DE COIITRATÜ ODE ENTRE EI CEl.EÜR/il'; A 1'REEEITUPA MUtlICIlV.i. PE
SANTA HITA E JF CARMES E FRIOS COMERCIO EIRELI, VARA VIRNECIMENl
CONFORME OtSCRIHINADCi NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ADAÍEO:

Pelo piosento Instruinonco pariicuiar <lo coni.iíii.0, de um lado PREFEITURA MUNICIPAL DE SAHTA RITA
- P Juíiro; Tavora, SN - Can.tro - Santa Rilíi - PR, ENPJ n"- OS. 1 í>a."Rô/OOCl-t 1,
t'.t
roprcscntrtcla pelo Croíoito EMERSON FERNANDES ALVINO PAHTA, CPF ü" 927.07!.45^-0'?, CarC-lio clc

Itlontldadc n" . , doravante ulmplean.entc CONTRATANTE, o do outro Uido JF CARMES E FRIOS COMERCIO
EIRELI CIIIM n" 21.770.760/0001-02, ailuado na R JOAQUIM PIRES rERR£IPJ\ - UOE: 311 " OP. F. '."r

S8030-224, rAir.RC f.CO SS7A00.T •

TESiOA - P5, nostc aiG rcpreaentado por JOAO FERPElr" :

OLIVEIRA NETO, CPF n' 102.416.-104-7.1, Carteira de Identidade n" 3.702.60P - SSP/Pê. cior..-.--,Mt-

siinplcsraenco CONTRATADO, decidiram .i.i partes contratantes assinar o presente cotilrnto, o íjuoí
30 rcçerá pelas cI.^^lsulas e condiçflcü seguintens

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO;
Este contrato deco
letnos da I.oi Fede

R."6õ, de 21 de
íc-ileral n' 3.55
Decreto 030/2017
normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO COHTRATO:

O prese.-.te contrato tem por objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO OE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PERECÍVEL (CAFME, FRANGO, OVO E PEIXE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO AMO 2020 MO MÜMICÍPIO
DE SANTA RITA, PB.

O tornecimonto deverá obedecer rigcroa.imonre As condiçies oxpros.-íac nvsie instr-jmer.tc, pi
apresentada, .=rsgáo Presencial n® 00003/2020 c instruções dc Contratante, rfacjmeritcr- es.--'
íarendo partes integrantes do presente contrato, independente dc tranrnrícáo;
reüiisado na íorma parcelada.

•::i a

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é dc R$ 2B.S00,00 (Vinto a oito

mil o

novecentos reaia).

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTRMEHTO;
Oü piejos controt.ido.-i são fixos pelo período de um ano, exceto ji,ira oa casos prt".'i:iios :r.- An.
61'. SS 5" n 6°, da Lei 8.566/93.

Ocorrendo o desequilíbrio econâmico-financolro do contrato, poderá soi rustabolecida a relacao

que as portos pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínoa d. da Lei
8.666/93, mediante comprcvaçáo documental c requerimento expresso do Contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vlgenlc:
Recursos Próprios do Município de Santa Rita;
02.090 - .secp.et.ar:;. municipal ds educ/.c,\o
12.351. i-;04.2019 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolur - ?NA£
1.2. 261.1',02.2031 - Programa llacional de Inclusão de Jovens - Programa do Campo
12.365.1 <04.2128 - Programa Brasil Cfiiinhoso
ELEMENTOS PE DESPESA:

3390.30 - Material de Consumo
FONTES DE RECURSOS:

111 - Receitas de Impostos c de Transferência dg Impostos - Educação
124 - Outras Transferências dc Rociii.-ioa - FHOK

122 - Tran.sfcrências de Recursos - niNE - PNAE
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citoBOlA aXTA - PO PAOltMBNTO:

O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, PÍsegulnt»

maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do petiodo do adimpleoento. \ji^
CIÁOSOIA SKTIMK - DOS PRASOS:

® P"*® ®*ximo para a execução do objeto ora contratado, confonao sues caracterlsticasSW

Omito prorrogação nos cssos previstos pala Lei 9.666/93, está abaixo indicado e serã conside^
« partir da emissão do Pedido de Cotspra:
Entrega: 5 {cinco» dias

O prazo de vigãncia do presente contrato aarà determinado: ató o final do exercido financeiro
e

considerado da data de sua assinatura.

CttoS^ OITAVA - DAS OBRXOAÇÔÍS DO COMTRATAHTB:
• Efetuar o pagamento relativo a prestação doa serviços efetivamente realizados, de acordo
com as respectivas cláusulas do presente contrato;

Proporcionar ao Contratado todos es meios necessários para a fiei prestação dos serviços
contratados;

0.3 Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto á qualidade dos
erviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais.

Designar representantes cora atribuiçOes de Cestor « Fiscal deste contrato, nos termos da

norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente,
permitida a contratação de terceiros para assistência e subsidio de infomaçdes pertinentes
a essas atribuições.

0.4.1 A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação
o°/ "P^®sencante
da Contratante,
designamos
para Gestor
do presente contrato
oia»
Sr(a).MARIA
JOSÉ ALZZARDlUi
DO MAflCIMBNTO,
portadoria»
do CPF 327.503.034-20,
com lotação
Secretaria Municipal de Educação do Município de Santa Rita - PB.
42, com lotação na Secretária Municipal de Educação do Município de Santa Rita - PB,

8.4.2 O fiscal do Contrato, o(a) Sc(a). BDMALOO PBRRUtA DA SILVA portador(a) do CPF 027.650.954formalmente designado, e comprovadamente habilitado para gerenciar o presente termo, será
o responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, Inclusive as pertinentes
aos encargos complementates.

CLtoSOLA VOSK - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
9.1. Para a adequada prestação dos serviços, a Contratada deverá se responsabilizar por fornecer:
9.1.1. Alimentos de acordo com o Padrão de Identidade e Qualidade definido pelos Oxgâos
co^etentes e legislação vigente, dentro do prazo de validade sendo vedada a utilização de

alimentos com eltecaçSes de características sensorlais. ainda que dentro do prazo de validade.
9.2. Os alimentos deverão ser entregues no Setor de Suprimentos e Logística do município, de
acordo com as datas, os horários, os quantitativos e o qualitativo estabelecidos pela
'Nutricionista responsável técnica do PNAE, conforme crcnograma enviado â Contratada.
9.3. A empresa vencedora deverá executar os serviços observando a iegislaçáo sanitária vigente
sobre as condiçfies de higiene, segurança no armazenamento e distribuição dos gêneros
alimentícios, devendo a Contratada acompanhar e supervisionar o serviço prestado.
9.4. Entregar os gêneros aiimentieios em meio de transporte e acondiclonamento adequados e
conforme especificações do ANEXO I, de forma que esses gêneros estejam com apresentação e
temperatura apropriadas emo forma de garantir sua qualidade.

9.5. Será de exclusiva responsabilidade da contratada o fornecimento do objeto, bem como codas
e quaisquer despesas decorrentes do seu fornecimento.

9.6. A Contratada deverá prestar os serviços com eficiência e presteza, dentro dos padrdes
exigidos pela Contratante, obrigando-se especialmente, a:

9.6.1, Cumprir Legislação Sanitária Federal e Estadual/Municipal;
9.6.2. Adequar, por determinação da Contratante, qualquer serviço que não esteja sendo executado
de acordo com as boas práticas de manipulação e fabricação.
9.7. A Contratada deverá comunicar á SHE, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade
que venha a interferir na execução dos serviços contratados.

9.0. Não poderá a Contratada, em hipótese alguma, transferir a terceiros, no todo ou em parte,
as Obrigações assumidas, sem prévia anuência da contratante.

CLtoSDLA DáCIKA - DA ALTSRAÇAO E RESCIBAO DO CONTRATO:
Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pels Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no Art. 6S e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto
nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 0.666/93.

O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condicóes contratuais, os acréscimos ou

supressões que se fizerem necessários, até 251 (vinte e cinco por cento] do valor inicial
atualizado do contrato.

CLtoSDLA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PSKALZDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir es obrigaçfies assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Concretado, garantida a prévia defesa, ás seguintes penalidades previstas nos Arts. B6 e 67 da

Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,SZ (zero vírgula cinco por cento) aplicada
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na execuçáo do objeto ora
contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecuçáo total ou_
parcial do contrato; d - simultaneamente,
simult
qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas!
Lal 8.666/93 e na Lei 10.520/02.
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ánornalidâdc que venha a Interferir na exccuçío dos serviços contratado.*.

9.8. lUo poderá a Contratada, oir. hipótese alguma, transferir a terceiros, no
todo ou em parto, aa obrigações assumidas, sen prévia anuência da contcaiante.

CLtoSÜlA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO C RESCISÃO DO CONTRATO!

Este contrato poderá oot alterado, unilatoraimento pela Contratanto ou por acordo

entre as p.-»rtes, nos casos previstos no Art. 65 e sorA rescindido, de pleno

direito, conforme o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.

O Contret.ado fica obrigado a açoitar nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou .supre.nsões que se fisorem necessários, até 25"' Jvinte o cinco por
ccntoj do valor inicial atualizado do contrato.

CIÂOSDLA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais,

sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades
previstas nos Arts. 06 e 87 da Lei 8.666/93: a - adverténciaj b - multa do mora

de 0,5» (soro vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por
dia de atraso na entrega, no inicio ou na axecucSo do objeto ora contratado; e
mult,» de 101 (dos por cento] sobre o valor contratado pela inexecucAo total
ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalirlados cabíveis
fundamentadas na Lei 0.666/93 e na Lei 10.520/02.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

Pata dirimir as quoatOoa decorrentes deste contrato, as partes ologem o Foro da
Comarca de Santa Rita. E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente
contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas
testemunhas.

Santa Rita - PB, 07 de Abril d o 2020

TESTEMUNHAS

EMERSON FERNA DBS ALVZHO PANTA
PREFEITO COHS ITUCIOMAL

PELO CONTRATADO

o

aÃ d

FRIOS COMERCIO ElRBLX
21.778.760/0001-02
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