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CHAMADA PUBLICA NO 003/2018 PROCESSO NO 050/2018 D.A D.C.L

CONTRATO NO 091/2018

Contrato para aquisigao de such de uva tinto integral

da agricultura familiar e empreendedor da familia
rural para merenda escobar -- Segio T6cnica de

Nutrigio e Diet6tica -- Departamento de Educagio,

celebrado entre o Municipio de Mirassol e a empresa

COOPERAnVA DE PRODUgAO E CONSUMO

FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA.

Pelo presente instruments, de um lada o MUNICIPIO DE MIRASSOb pessoa jurldica

de direito pablico interns, CNPJ. 46.612.032/0001-49, cujo paco municipal encontra-se situado na Praia Dr.

Anlsio Jose 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 Magalhaes, no 3566, Primeiro Andar. bairro Sio

Francisco, CEP 15.130-000, Mirassol/SP, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro dado,

COOPERATIVA DE PRODUgAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA. inscrita no CNPJ na

05.047.086/0001-21, NIRE 4340008625-1, com cede social na Rua Joio Pessoa, no 174, bairro Fatima, na

cidade de Erechim, RS, CEP 99790-310, , representada por seu(ua) (cargo), Sr(a). Aldemir Gaiardo,

brasijeiro, casado, agricultor. portador(a) da c6dula de identidade RG no 1055511743 SSP-RS, inscrito(a) no

CPF no 678.782.880-20, residente e domiciliado na linha Vila Campos, interior de Tapejara, RS, CEP 99950-

000, doravante denominada CONTRATADA; celebram o presente contrato nos termos da Chamada

POblica no 003/2018. de 06 de junho de 2018 - Processo no 050/2018, conforme as disposig6es abaixo:

DO OBJETO

CLAUSULA PRIMEIRA -- A CONTRATADA se compromete a fornecer para a Segal

T6cnica de Nutrig3o e Diet6tica do Departamento de Educagao do CONTRATANTE, a quantidade de suco de

uva tinto integral da agricultura familiar e empreendedor da famflia rural para a merenda escolar, conforme
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especificag6es e quantidades , descritas no(s) item(ns) de Ro OI do Anexo I do Edital da Chamada POblica

no 003/2018 de 06 de junho de 2018 - Processo no 050/2018, nos termos e condig6es estipulados.

CLAUSULA SEGUNDA -- O Edital da Chamada POblica no 003/2018, de 06 de junha

de 2018 - Processo no 050/2018, e deus Anexos, integram o presente contrato.

DO PRAZO

CLAUSULA TERCEIRA - O puzo de vig6ncia do presente contrato seri de 12 (doze)

memes, com inicio a partir da data de sua assinatura.

PARAGRAFO UNICO - Excepclonalmente, admitir-se-i a prorrogag3o do puzo de

vig6ncia do Contrato, desde que, ocorra algum dos motives enumerados nos incisos I a VI, do $ 1o, do

artigo 57, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante justificagao, por escrito e pr6via autorizagio

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

DA EXECUgAO

CLAUSUIA QUARTA -- A quantidade de such de uva tinto integral discriminada no

Anexo 1, dever6 ser entregue de forma centralizada e parcelada, mediante pedido expedido, por escrito,

pda Segao de Nutrigao e Diet6tica - STND, com no minimo 05 (cinco) dias de anteced6ncia a data de

entrega .

PARAGRAFO UNICO - Excepcionalmente, desde que devidamente justificado, O

CONTRATANTE poder6 prorrogar o puzo para entrega do objeto , nos termos do artigo 57, $ 1 e $ 2 da Lei

8 .666/93 .

CLAUSULA QUINTA -- A entrega dos produtos relacionados no Anexo I sera realizada

de forma centralizada e parcelada conforme a necessidade, no Dep6sito da alimentagao Escolar, sltuado a

Rua Quintino BocaiOva, Ro 2221, Centro de Mirassol/SP

CLAUSULA SEXTA - Eventuais alterag6es ou suspens6es no fornecimento poderao

ser efetuadas pda Segao T6cnica de Nutrigao e Diet6tica - STND que. para tanto, dever6 comunicar

fornecedor com, no minimo 48 (quarenta e oito) horan de anteced6ncia a data prevista.Para entrega.
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CLAUSULA OITAVA -- A entrega do suco constapte no anexo I dever3o ocorrer em

veiculos adequados e fechados e, dependendo da natureza do produto, sob refrigeragio, conforme

exig6ncias de 6rg3os competentes e em condig6es de hygiene adequada.

CLAUSULA NONA -- Os fornecedores se comprometem a entregar o suco na

quantidade determinada e conforme o disposto no padrao de identidade e qualidade estabelecidos na

legislagao vigente e de acordo com as especificag6es t6cnicas elaboradas pda Segao T6cnica de Nutrig3o e

Diet6tica, a16m de garantir os pregos estabelecidos nesta da Chamada P(lblica no 003/2018 de 06 de junho

de 2018 - Processo no 050/2018 durante todd o periods de vig6ncia do respective CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA -- A CONTRATADA obriga-se a cumprir e obedecer as condig6es

relacionadas no "item 16" do Edital da Chamada Publica no 003/2018 de 06 de junho de 2018 - Processo na

050/2018 .
PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA se compromete a fornecer o objeto

conforme disposto no projeto de venda, no Edital da Chamada Publica no 003/2018 de 06 de junho de

2018 - Processo na 050/2018 e no padr3o de identidade e de qualidade estabelecidas na legislagao vigente.

PARAGRAFO SEGUNDO -- Sera de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o

ressarcimento de eventuais prejulzos decorrentes da mi qualidade dos produtos ou do atraso no

fornecimento.

PARAGRAFO TERCEIRO -- A CONTRATADA se compromete ainda. a manter, durante

toda a execugao do contrato, a compatibilidade com as obrigag6es assumidas em relagao a today as

condig6es de habilitagao e qualificagao exigidas Edital da Chamada POblica no 003/2018 de 06 de junho de

2018 - Processo no 050/2018..

DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - O valor total do contrato corresponde a

Importancia de R$ 124.080,00 (cento e vinte e quatro mil e oitenta reais).
PARAGRAFO PRIMEIRO - Estio inclusos no valor estabelecido no "caput" desta

C16usula, aqueles referentes a impostos e outros custom diversos, inclusive, frete.

PARAGRAFO SEGUNDO - N3o servo consideradas despesas adiciogg
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PARAGRAFO TERCEIRO - Os pregos atribuidos aos produtos na proposta

apresentada pda CONTRATADA permanecerao inalterados, salvo, em cason excepclonais, em que restar,

devidamente comprovado e justificado, o desequillbrio econ6mico-financeiro do contrato, nos termos

estabelecidos no artigo 65, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, casa em que, o CONTRATANTE

podera reajust6-1os.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - O pagamento ocorrer6 em at6 20 (vinte) dias da

data do recebimento do objeto dente contrato, mediante a apresentagao da Nota Fiscal/ Fatura

correspondente visada. atestando o recebimento e confer6ncia pda Comiss3o de Recebimento e

Fiscalizagao e pda Diretora do Departamento de Educagao.

CLAUSUIA DECIMA TERCEIRA - Casa o Municipio CONTRATANTE ultrapasse o

puzo estipulado para pagamento e, desde que tenha dado causa ao atraso, sobre o valor do d6bito ou da

parcela incidirao, para fins de atualizagao monet6ria. remuneragao do capital e compensagao da mora, os

indices oficiais de remuneragao bisica e juros aplicados a caderneta de poupanga. uma Onica vez, at6 o

efetivo pagamento.

CIAUSUIA DECIMA QUARTA - As despesas decorrentes dente contrato servo

cobertas pdas seguintes dotag6es orgament6rias:

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

020701123610053.2.173 - 33903007 - F.0490- F.05 - Uni3o - 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 Alum. Ed. - C.A. 200.00.04 Merenda EIA.

DA RESCISAO E PENALIDADES

CLAUSULA DECIMA QUINTA -- Ocorrendo inadimplemento por parte da

CONTRATADA. em todd ou em parte, estari sujeita is sang6es previstas no art. 86 e 87 da Lei Federal no

8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA -- A CONTRATADA estari sujeita a:

I -- Multa de at6 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato quando ocorrer a

inexecugao total ou parcial do contrato, bem como a sua rescisio unilateral, por culpa exclusiva da

contratada, sem prejuizo de outras sang6es previstas em Lei;

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

entrega do objeto, limitado a 20% (vinte por cents) do valor total do Contrato.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA -- As penalidades acima estabelecidas, n3o excluem

quaisquer outras previstas em lei especial, nem o direito do CONTRATANTE se ressarcir das perdas e danos

que, porventura, vier a sofrer.

CIAUSULA DECIMA OITAVA- Os encargos trabalhistas e previdenci6rios

decorrentes dente contrato servo de responsabilidade da CONTRATADA.

DA RA'HFICAgAO DO ATO DE DISPENSA

CLAUSULA DECIMA NONA -- A ratificagao do ato de dispensa de licitag3o do objeto

da Chamada Publica no 003/2018 de 06 de junho de 2018 - Processo no 050/2018, servo efetuadas pelo

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

Ro 11.947 de 16 de junho de 2009 e Resolugao/ CD/ FNDE no 026 de 17 de junho de 2013, alterada pda

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

DO FUNDAMENTO

CLAUSULA VIGESIMA - Este contrato foi celebrado nos termos do $ 1o, do artigo 34, da Le

Federal na 8.666 de 21 de junho de 1993.

DAS DISPOSlgOES GERAIS

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - Este contrato reger-se-a pele disposto nas Leis

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

026 de 17 de junho de 2013, alterada pda Resolugao no 04 de 02/04/2015, aplicando-se as disposig6es da

Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas regulamentares apliciveis a esp6cie.

DO FORO
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CLAUSULA vIGESIMA SEGUNDA - Para dirimir quaisquer dOvidas ou litlgios

decorrentes da interpretagao e aplicagao do presente Contrato, elegem as panes, o Foro da Comarca de

Mirassol, SP, com ren6ncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que deja.

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

Contrato, digitado em 06 (sein) vias, de igual tear e forma. com 02 (dual) testemunhas instrumentirias.

Mirassol/SP, 24 de julho de 2018

CONTRATANTE
Municfpio de Virassol
Dr. Andre Riqbrdo \vieira

>KODUGAO
LTDA

E CONSUMO

a
Testemunha

Martins Vasquez
;2.534RG. 20
Ro. IO1.625f3Ma

Teste
Raiza.@#hila da Silva Costa Moura

.858.295/ SSP/SP
'56cula 4u

%
Diretora Qibto de EduCagao
Maria C61ia IGuarnieri Parra Paiola
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