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PREGAO ELETRONICO NO 001/2019 - PROCESSO NO O11/2019 D.A. D.C.L

CONTRATO NO 048/2019

Contrato para aquisigao de materiais de consumo

diversos (Estruturagio da Rede e Servigos de

Protegao Social Basica)/ conforme Conv6nio no

819014/2015 -- Proposta 014772/2015 -

Departamento de Agro Social -- celebrado entre o

MUNICIPIO DE MIRASSOL e a empresa

NUTRICIONALE COM£RCIO DE ALIMENTOS LTDA-

Pelo presente instruments, de um lado o MUNICIPIO DE MIRASSOb pessoa

juridica de direito pablico interno, CNPJ. 46.612.032/0001-49, cujo paco municipal encontra-se situado

na Praia Dr. Anisio Jose Moreira. Ro 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, a empresa NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS

LTDA, CNPJ. 08.528.442/0001-17. Inscrigao Estadual 647.492.838.110, situada na rua Wick Ferreira

de Souza, no 251, bairro Distrito Industrial, em S3o Jose do Rio Preto, SP, neste ato, representada por

seu s6cio/propriet6rio, Sr.(a) BARBARA CRUZ FAITARONE, brasileira, solteira. empresaria, RG.

46.868.697-6 - SSP/SP, CPF. 384.881.378-50, residente e domiciliado(a) na Avenida Anisio Haddad,

no 9000, CEP 15.093-000, Cond Village Flamboyant. CEP 15.093-000, S3o Jose do Rio Preto/SP,

doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, nos termos do Edital de

Pregao Eletr6nico no 001/2019 de 19 de margo de 2019, Processo no O11/2019, conforme as

disposig6es abaixo:

DO OBJETO

CLAUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA se compromete a fornecer e entregar

para a CADIMI - Casa da Divina Miseric6rdia Crianga e Adolescente do Municfpio CONTRATANTE. a

quantidade de materials de consumo diversos (Estruturagao da Rede de Servi(l::.!f
B[Qtegao Social
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B6sica), conforme conv6nio Ro 819014-2015 - Proposta 014772-2015 - Departamento de Agro Social,

descrita no(s) Lote (s) no(s) 59, 60, 62, 64, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90,

91, 92 e 93, do Anexo 1, do Edital de Pregao Eletr6nico no 001/2019, de 19 de margo de 2019.

Estado dc S5o Paulo

CLAUSULA SEGUNDA - O Edital do Pregao Eletr6nico no 001/2019, de 19 de

margo de 2019, Processo no O11/2019 e deus Anexos, integram do presente contrato.

DO PRAZO

CLAUSULA TERCEIRA - O puzo de vig6ncia do presente contrato sera de 90

(noventa) dias apes a assinatura do contrato.

PARAGRAFO UNICO - Excepcionalmente, admitir-se-6 a prorrogagao do puzo

de vig6ncia do contrato, desde que, ocorra algum dos motivos enumerados nos incisos I ao VI, do

$lo, do artigo 57. da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante justificagao, por escrito e pr6via

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

DA EXECUgAO DO CONTRATO

CLAUSULA QUARTA - A CONTRATADA se obriga a fornecer e entregar os

produtos objeto do presente contrato, de forma parcelada em at6 90 (noventa) dias da data da

assinatura do contrato, conforme planilha de itens, quantidades e prazos de entrega constantes no

Anexo I do Edital.

PARAGRAFO PRIMEIRO -- Os produtos dever5o ser entregues na CADIMI -

Casa da Divina Miseric6rdia Crianga e Adolescente, localizada na Rua Carlos Medeiros Dona, no 319,

Jardm Mari10, na Cidade de Mirassol - SP

PARAGRAFO SEGUNDO - E de responsabilidade da CONTRATADA a entrega e o

descarregamento dos objetos nos locais indicados no Edital e neste Contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO -- E de responsabilidade da CONTRATADA todos os atom

praticados por deus prepostos, no tocante 6 manutengao e seguranga individual e coletiva, durante o

descarregamento do objeto.

CLAUSULA QUINTA - Os itens do Anexo 1, material de limpeza, papelaria e

brinquedos, armarinhos e tecidos e p16sticos e descart6veis dever3o ser entregue!;"fii;ii;"©talidade,

em at6 30 (trinta) dias ap6s a assinatura do Contrato. (f-"'" .)
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PARAGRAFO UNICO -- Os itens do Anexo 1, de alimentagao, inclusive os

congelados/resfriados, dever3o ser entregues conforme quantidades e datas determinadas, pelo

Departamento de Agro Social, sendo a primeira entrega em at6 15 (quinze) dias apes a assinatura do

contrato, e as demais quantidades, de 15(quinze) em 15 (quinze) dias, a parter da primeira entrega.

Estado de S5o Paulo

CLAUSULA SEXTA - A(s) CONTRATADA(s) devera(ao) obedecer as frag6es

indicadas pelo Departamento de Agro Social da planilha constante no Anexo I do Edital para as

entregas, de acordo com a validade e ou perecividade, os itens relacionados no Anexo l:

a. Cujo puzo de validade seja de 90 (noventa) dias, dever3o no ato da entrega,

estar no miximo com lO (dez) dias de fabricagao;

b. Cujo puzo de validade seja de 180 (cento e oitenta) dias, dever3o no ato da

entrega, estar no m6ximo com 20 (vinte) dias de fabricagao;

c. Cujo puzo de validade deja maid de 180 (cento e oitenta) dias, dever3o no ato

da entrega. estar no m6ximo com 30 (trinta) dias de fabricagao.

CLAUSULA SETIMA -- Por ocasi3o das entregas, os g6neros alimenticios

constantes no Anexo 1, deverio ser transportados em veiculos adequados e fechados, em condig6es

de higiene apropriada e. dependendo da natureza do produto, sob refrigerag3o, conforme exig6ncias

dos 6rgaos competentes e em condig6es de hygiene adequada.

CLAUSUIA OITAVA -- Se no curso da execug3o contratual, algum produto

apresentar irregularidade, a CONTRATANTE o submeter6 a anilise para verificagao da qualidade e

comprovagao de que se identifica com as especificag6es do Edital, mediante envio de amostra a um

laborat6rio de sua escolha. para elaboragao de laudos conclusivos, sendo que, neste casa, as

despesas correr3o por conta da CONTRATADA.

PARAGRAFO UNICO -- A CONTRANTANTE assim procederi, quando constatar

que, a qualidade e/ou caracteristicas do produto fornecido diferem ou contrariam as condig6es

estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

CLASULA NONA -- O Departamento de Agro Social, se reserva no direito de

inspecionar o objeto, podendo recuse-lo ou solicitar substituigao, acaso esteja em desacordo com o

quanto estabelecido neste Edital e deus Anexos.

DAS 0BRIGAg6ES DA CONTRATADA
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CLAUSULA DECIMA - Os produtos deverio ser entregues, rigorosamente de

acordo com os prazos e condig6es especificadas nas "Cliusulas Quinta e Sexta", garantindo a

substituig3o em 48 (quarenta e otto) horan e, os g6neros alimenticios em 24 (vinte e quatro) horas,

contadas da data da Notificagao escrita do Orgao requisitante, sem qualquer anus para a

CONTRATANTE, caso esteja em desacordo com o solicitado.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - A CONTRATADA n3o podera substituir os

produtos (marca. qualidade. etc) sem a devida autorizagao do CONTRATANTE

PARAGRAFO UNICO - Em caso de substituigao, a CONTRATADA dever6, antes

de efetuar a entrega, enviar o pedido ao 6rgao requisitante com as devidas justificativas que, podera

ou n3o aceita-las;

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -- A CONTRATADA dever6 manter durante toda

a execugao do contrato a compatibilidade com as obrigag6es assumidas em relagao a todas as

condig6es de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao.

PARAGRAFO UNICO -- O CONTRATANTE reserva-se o direito de n3o receber o

objeto em desacordo com o previsto neste instruments, podendo cancelar o contrato e aplicar

sang6es cabiveis, nos termos da legislagao vigente

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -- A CONTRATADA dever6 permitir o livre acesso

dos servidores dos 6rgaos ou entidades pOblicas concedentes ou contratantes, bem coma dos 6rgaos

de controle interno e externo, a seus documentos e registos cont6beis, na forma do artigo 44 da

Portaria Interministerial no 127/2008.

CLAUSULA DECIMA QUARTA -- O objeto somente sera considerado recebido,

ap6s a confer6ncia de praxe pelo 6rgao requisitante.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - A CONTRATADA se obriga a cumprir todas as

condig6es estabelecidas no item 13. do Edital de Pregao Eletr6nico no 001/2019. especialmente, no

tocante is especificag6es dos produtos ofertados, conforme discriminado de forma individual, nos

itens constantes do Anexo I.

DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

y' I .,,q
4
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - O valor total do contrato corresponde a

importancia de R$24.909,15 (vinte e quatro mil, novecentos e nove reais e quinze

centavos).
PARAGRAFO PRIMEIRO - Estio inclusos no valor estabelecido no "caput" desta

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

PARAGRAFO SEGUNDO - N3o servo consideradas despesas adicionais.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os pregos atribuidos aos produtos na proposta

apresentada pda CONTRATADA permanecerao inalterados, salvo, em castes excepcionais, em que

restar. devidamente comprovado e justificado, o desequilfbrio econ6mico-financeiro do contrato, nos

termos estabelecidos no artigo 65, da Lei Ro 8.666, de 21 de junho de 1993, cano em que, o

CONTRATANTE podera reajust6-1os.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - O pagamento ocorreri em at6 20 (vinte) dias da

data do recebimento do objeto contratado, com a da Nota Fiscal visada, atestando o recebimento e

confer6ncia pda Comiss3o de Recebimento e peso Diretor do Departamento de Agro Social, mediante

a liberagao da parcela do Conv6nio no 819014/2015/ MDSA -- Proposta 014772/2015-

PARAGRAFO UNICO -- A Nota Fiscal/Fatura deveri ser detalhada com as

seguintes discriminag6es: descrig5o, a marca, quantidade, o prego unitirio e total, nOmero do

Conv6nio Ro 819014/2015/ MDSA -- Proposta 014772/2015.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - Cano o Municfpio 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 b6sica e juror aplicados a caderneta de poupanga. uma

6nica vez, ate o efetivo pagamento.

OA OOTAgA0 0RgAMENTARIA

CLAUSULA DECIMA NONA - As despesas decorrentes dente contrato servo

cobertas pda seguinte dotag5o orgamentaria :
. 02020108244.0010.2150 - 33903099 - F.299 - Proteg3o Social B6sica

Conv. 819014-2018 C.A. 500.0056
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DA RESCISAO E PENALIDADES

Estado de S5o Paulo

CLAUSULA VIGESIMA - Constituem motivos para a rescis3o do Contrato,

aqueles estabelecidos no artigo 7o, da Lei no l0.520, de 17 de agosto de 2002 e nos incisos I a XVlll,

do artigo 78, da Lei no 8.666. de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - Ocorrendo inadimplemento total ou parcial

da avenga por parte da CONTRATADA, ficari etta sujeita is sang6es previstas no artigo 7o, da Lei no

l0.520, de 17 de agosto de 2002 e nos artigos 86 e 87, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e no

Decreto Municipal 5.131, de 24 de novembro de 2015.

CLAUSULA vIGESIMA SEGUNDA - A CONTRATADA estar6 sujeita. ainda a:

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

ocorrer inexecugao total ou parcial da avenga, bem como, a sua rescis3o unilateral, por sua exclusiva

culpa, sem prejuizo de outras sang6es previstas em Lei;

11 -- Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, sobre o

valor total do contrato, at6 o limite de 20% (vinte por cents).

DOS ENCARGOS

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - A CONTRATADA sera respons6vel por todos

os encargos previdenciarios e trabalhistas respectivos, bem como pelo recolhimento de todos os

tributos devidos por Lei, dentro dos prazos estabelecidos.

DAS 0ZSPOSZgOES GERAIS

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA -- A CONTRATANTE resewa o direito de, a

qualquer tempo e a seu exclusivo crit6rio, desde que presented raz6es de interesse pOblico

superveniente e, observadas as formalidades legais adiar, revogar e anular parcial ou totalmente, a

presente licitagao.

DO FUNDAMENTO LEGAL
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CLAUSULA vIGESIMA QUINTA - Este contrato reger-se-a peso disposto na Lei

Federal no l0.520, de 17 de julho de 2002, pdas Leis Complementares no 123, de 14 de dezembro de

2006 e Ro 147. de 07 de agosto de 2014 e peso Decreto Municipal no 5-131, de 24 de novembro de

2015, aplicando-se as disposig6es da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas

regulamentares aplic6veis a esp6cie

DO FORO

CLAUSULA vIGESIMA SEXTA - Para dirimir quaisquer dtlvidas ou litigios

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 mats privilegiado que sega.

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

Contrato, digitado em 06 (sein) vias. de igual teor e forma, com 02 (duas) testemunhas

instrument6rias.
Mirassol/SP, 24 de abril de 2019.

Z %
fnNTRATADACONTRATANTE /

li:i=.li=l£';l:;.;..- /
Dr. Andre Ricardo VieiH '

/

Nutricionale Com6rcio de Alimentos Ltda
Barbara Cruz Faita rone

Teste U3

Andrea Fernanda E. de161iveira Souza
Ti

mila/da Silva Costa Moura
.G 48.858Z95-7 SSP/SP

4061756Md

RG 33.958.418-x SSP/SP
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