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CHAMADA PUBLICA NO 002/2018 PROCESSO NO 031/2018 D.A. D.C.L

CONTRATO NO 066/ 2018

Contrato para aquisição de gêneros alimentícios da
agricultura familiar e empreendedor da família rural

para merenda escolar -- Seção Técnica de Nutrição e
Dietética -- Departamento de Educação, celebrado

entre o Município de Mirassol e JOAO LUIZ CARDOZO
JUNIOR.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE MIRASSOL pessoa jurídica

de direito público interno, CNPJ. 46.612.032/0001-49, cujo paço municipal encontra-se situado na Praça Dr.

Anísio rosé Moreira, no 22-90, Centro, em Mirassol, SP, neste ato, representado por seu Prefeito Municipal,

Dr. ANDRE RICARDO VIEIRA. brasileiro, casado, advogado, RG. 27.589.397-2 SSP/SP, CPF.
264.549.668-79, residente e domiciliado na Avenida Eliezer Magalhães, no 3566, Primeiro Andar, bairro São

Francisco, CEP ].5.130-000, Mirassol/SP, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, JOÃO

LUIZ CARDOZO JUNIOR. brasileiro, divorciado, agricultor, portador(a) da cédula de identidade n.o

12741286-4 SSP/SP, inscrito(a) no CPF/MF sob o n.o 018.705.378-23, residente na Rua Santa Luzia, no

1794, Nossa Senhora Aparecida , Mirassol/SP, CEP 15.130-000, doravante denominada CONTRATADA;

celebram o presente contrato nos termos da Chamada Púb]ica Ro 002/20].8, de 27 de abril de 2018 -

Processo no 031/2018, conforme as disposições abaixo:

DO OBJ ETO

CLÁUSULA PRIMEIRA -- A CONTRATADA se compromete a fornecer para a Seção

Técnica de Nutrição e Dietética do Departamento de Educação do CONTRATANTE, a quantidade de gêneros

alimentícios da agricultura familiar e empreendedor da família rural para a merenda escolar, conforme

especificações e quantidades , descritas no(s) item(ns) de Ro 02, 05, 06, 08. 09, 10, 11, 12 e 13 do Anexo

l do Edital da Chamada Pública no 002/2018 de 27 de abril de 2018 - Processo no 031/2018, nos termos e

condições estipulados. .,,,.:=:ç:
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CLÁUSULA SEGUNDA -- O Edital da Chamada Pública no 002/2018. de 27 de abril de

2018 - Processo no 031/2018, e seus Anexos, integram o presente contrato.

DO PRAZO

CLÁUSULA TERCEIRA - O prazo de vigência do presente contrato será de 08 (oito)
meses, com início a partir da data de sua assinatura.

PARÁGRAFO UNICO - Excepcionalmente, admitir-se-á a prorrogação do prazo de

vigência do Contrato, desde que, ocorra algum dos motivos enumerados nos incisos l a VI, do $ 1o, do

artigo 57, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante justificação, por escrito e prévia autorização

da autoridade superior, nos termos do $ 2o, do mencionado dispositivo legal

OA EXECUÇÃO

CLÁUSULA QUARTA -- Os gêneros alimentícios discriminados no Anexo 1, deverão ser

entregues de forma parcelada, mediante pedido expedido, por escrito, pela Seção de Nutrição e Dietética -

5rND. com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência a data de entrega.

PARÁGRAFO UNICO - Excepcionalmente, desde que devidamente justificado, O
CONTRATANTE poderá prorrogar o prazo para entrega dos gêneros alimentícios, nos termos do artigo 57, $
l e $ 2 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA -- A entrega dos produtos relacionados no Anexo l será realizada

de forma descentralizada e parcelada conforme a necessidade de cada Unidade Escolar. conforme locais

relacionados no Anexo l do Edital da Chamada Pública Ro 002/2018 de 27 de abril de 2018 - Processo no
031/2018;

CLÁUSULA SEXTA - Eventuais alterações ou suspensões no fornecimento poderão
ser efetuadas pela Seção Técnica de Nutrição e Dietética - STND que, para tanto, deverá comunicar o

fornecedor com, no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência a data prevista para entrega

CLÁUSULA SETIMA - As entregas semanais deverão se realizar as terças-feiras, ou
em caso de feriado ou ponto facultativo, no primeiro dia útil subsequente
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CLÁUSULA OITAVA - As entregas deverão ter início e fim no mesmo dia, não se

admitindo prorrogação, salvo quando devidamente justificada e previamente autorizada pela Seção Técnica
de Nutrição e Dietética

CLÁUSULA NONA - As entregas dos gêneros alimentícios constantes do anexo l

deverão ocorrer em veículos adequados e fechados e, dependendo da natureza do produto, sob

refrigeração, conforme exigências de órgãos competentes e em condições de higiene adequada

CLÁUSULA DECIMA -- Os fornecedores se comprometem a entregar os gêneros
alimentícios na quantidade determinada e conforme o disposto no padrão de identidade e qualidade

estabelecidos na legislação vigente e de acordo com as especificações técnicas elaboradas pela Seção

Técnica de Nutrição e Dietética, além de garantir os preços estabelecidos nesta da Chamada Pública Ro

002/2018 de 27 de abril de 2018 - Processo Ro 031/2018 durante todo o período de vigência do respectivo
CONTRATO.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA -- A CONTRATADA obriga-se a cumprir e obedecer

as condições relacionadas no "item 16" do Edital da Chamada Pública Ro 002/2018 de 27 de abril de 2018 -

Processo Ro 031/2018

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA se compromete a fornecer os gêneros
alimentícios conforme disposto no projeto de venda, no Edital da Chamada Pública no 002/2018 de 27 de

abril de 2018 - Processo no 031/2018 e no padrão de identidade e de qualidade estabelecidas na legislação

vigente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, por

ocasião assinatura do contrato, o endereço onde efetua a manipulação e pesagem dos produtos, para

eventual vistoria a ser realizada pela Nutricionista do Município CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO -- Será de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o

ressarcimento de eventuais prejuízos decorrentes da má qualidade dos produtos ou do atraso no
fornecimento.

PARÁGRAFO QUARTO -- A CONTRATADA se compromete ainda, a manter, durante

toda a execução do contrato, a compatibilidade com as obrigações assumidas em relação a todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas Edital da Chamada Pública no 002/2018 de 27 de abril de
2018 - Processo no 031/2018.

DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
......- ; ;
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CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - O valor total do contrato corresponde à

mportância de R$ 19.988,20 (dezenove mil novecentos e oitenta e oito reais e vinte centavos).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Estão inclusos no valor estabelecido no "caput" desta

Cláusula, aqueles referentes a impostos e outros custos diversos, inclusive, frete

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não serão consideradas despesas adicionais

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os preços atribuídos aos produtos na proposta

apresentada pela CONTRATADA permanecerão inalterados, salvo, em casos excepcionais, em que restar.

devidamente comprovado e justificado, o desequilíbrio económico-financeiro do contrato, nos termos

estabelecidos no artigo 65, da Lel no 8.666, de 21 de junho de 1993, caso em que, o CONTRATANTE

poderá reajustá-los.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O pagamento ocorrerá em até 20 (vinte) dias da
data do recebimento do objeto deste contrato, mediante a apresentação da Nota Fiscal/ Fatura

correspondente, com aceite e visada pela Comissão de Recebimento/Fiscalização e pela Chefe da Seção

Técnica de Nutrição e Dietética

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - Caso o Município CONTRATANTE ultrapasse o prazo

estipulado para pagamento e, desde que tenha dado causa ao atraso, sobre o valor do débito ou da parcela

ncidirão, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, os índices

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, uma única vez, até o efetivo

pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - As despesas decorrentes deste contrato serão
cobertas pelas seguintes dotações orçamentárias

020701123610053.2.173 - 33903007 - F.0486 - F.01 - Tesouro - C.A.110.00.00

020701123610053.2.173 - 33903007 - F.0490- F.05 - União - C.A.210.00.01

Merenda PNAC - C.A. 220.00.03 - PNAE - C.A. 220.00.11 Merenda PNAP - C.A.

240.00.02 AEE A]im. Ed. - C.A. 200.00.04 Merenda E]A.

DA RESCISÃO E PENALIDADES

CLÁUSULA DECIMA SEXTA -- Ocorrendo inadimplemento por parte

CONTRATADA, estará sujeita às sanções previstas no art. 86 e 87 da Lei Federal Ro 8.666/93

CLÁUSULA DÉCIMA SÉ'nMA A CONTRATADA estará sujeita a
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1 -- Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato quando ocorrer a

nexecução total ou parcial do contrato, bem como a sua rescisão unilateral, por culpa exclusiva da

contratada, sem prquízo de outras sanções previstas em Lei;

11 -- Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso na

entrega do objeto, limitado a 20%(vinte por cento) do valor total do Contrato

CLÁUSULA DECIMA OITAVA -- As penalidades acima estabelecidas, não excluem

quaisquer outras previstas em lei especial, nem o direito do CONTRATANTE se ressarcir das perdas e danos
que, porventura, vier a sofrer.

CLÁUSULA DECIMA NONA - Os encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes

deste contrato serão de responsabilidade da CONTRATADA

DA RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA

CLÁUSULA VIGESIMA - A ratificação do ato de dispensa de licitação do objeto da
Chamada Pública no 002/2018 de 27 de abril de 2018 - Processo no 031/2018, serão efetuadas pelo Senhor

Prefeito Municipal, com fundamentação legal nas Leis Federais no 11.326, de 24 de julho de 2006, no

11.947 de 16 de junho de 2009 e Resolução/ CD/ FNDE no 026 de 17 de junho de 2013, alterada pela

Resolução no 04 de 02/04/2015 e artigo 26 da Lei Federal Ra 8.666/93.

DO FUNDAMENTO

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - Este contrato foi celebrado nos termos do $ 1o, do artigo
34, da Lei Federal no 8.666 de 21 de junho de 1993.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA - Este contrato reger-se-á pelo disposto nas Leis

Federais Ro 11.326, de 24 de julho de 2006, Ro 11.947 de 16 de junho de 2009 e Resolução/DC/ FNDE no

026 de 17 de junho de 2013, alterada pela Resolução no 04 de 02/04/2015, aplicando-se as disposições da

Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
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DO FORO

CLÁUSULA VIGESIMA TERCEIRA - Para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios
decorrentes da interpretação e aplicação do presente Contrato, elegem as partes, o Foro da Comarca de

Mirassol, SP, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento de

Contrato, digitado em 06 (seis) vias, de Igual teor e forma, com 02 (duas) testemunhas instrumentárias

Mirassol/SP. 15 de junho de 2018

«
CONTRATANTE
Município de Mirassol
Dr. André Ricardo VieiKa

Testemunha
Cristiane Martins Vasquez
RG. 20.352.534
Matrícula no. 101.625-3

/
:/

conBÜIXTÃÓÁ
]oÃ12Jltlig'mKOOZO JUNiOR

/

/
/

Diretora Depto de Educação
Mana Célia Guarníeri Parra Parola

'alé- .a np.v..ida Rosa
-ssessor Técni&) de Cabine

Depto. de Educação
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