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CONTRATO N” 20210098
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18010002/2|
O(A) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, neste ato denominado CONTRATANTE. com sede na AV. PREFEITO
AZEMIRO DE OLIVEIRA - S/N, inscrito no CNPJ (MF) sob 0 n° 06.083029/0001-60, representado pelo(a) Sr.(a)
FRANCISCO RENATO PINHEIRO, SECRETARIO DE EDUCACAO, portador do CPF n° 91 I.l46.323-68, residente
na RUA JOSE DE ARAUJO, S/N, e de outro lado a ﬁrma NAYANNE PINHEIRO MERCADlNHO., inscrita no CNPJ
(MF) sob 0 n° CNPJ 27.031.440/0001-62, estabelecida £1 RUA VANESSA PINHEIRO, I21, PADRE CICERO, Mi|hﬁCE, CEP 63635-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) NAYANE
PINHEIRO, residente na BOM ACERTO 2, Milhﬁ-CE, CEP 63635-000, portador do(a) CPF 047152.043-80, tem entre
si justo e avengado, e celebram o presente lnstrumento, do qua! s50 partes integrantes 0 Edital do Pregﬁo n° 2701 .0l-2lSRP e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA as normas
disciplinares da Lei n° 10.520/02 e da Lei n° 8.666/93, mediante as cléusulas que se seguem:
/”\

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem cpmo objeto REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIQAO
DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O KIT DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A
MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR A SEREM DISTRIBUIDOS NO PERIODO DE
PANDEMIA (COVID-19) A TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO
MUNICIPIO DE MILHA/CE. .
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CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
1. O valor deste contrato, de R$ 323.750,00 ( trezentos e vinte e trés mil, setecentos e cinquenta reais)
2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formaeao de Preeos constante da proposta apresentada pela
CONTRATADA no Pregao 2701 .0l-21-SRP sao meramente estimativos, conforme art. 40 da lei 8.666/93.
3. O valor do presente Contrato sao ﬁrmes e irreajustaveis pelo periodo de l2 (doze) meses da apresentaeao da
proposta, Caso exceda 0 prazo de l2 (doze) meses os preeos contratuais poderﬁo ser reajustados, hipotese na qual
podera ser utilizado 0 indice [GP-M da Fundaeao CI€t0ilO Vargas.
4. O preeo registrado podera ser revisto em face da eventual redueao daqueles praticados no mercado, ou em razao de
fato que eleve 0 custo dos bens registrados, hipotese na qual podera ser utilizado o indice IGP-M da Fundaeao
Getﬁlio Vargas.

CLAUSULA TERCEIRA - no AMPARO LEGAL
l. A lavratura do presente Contrato decorre do PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18010002/21
, c da
realizaeao do Pregao n° 2701.01-2|-SRP, realizado com fundamento na Lei n° l0.520, de I7 dejulho de 2002, na Lei
n° 8.666/93c nas demais normas vigentes.
CLAUSULA QUARTA - DA EXECUCAO DO CONTRATO

/xl. A execueﬁo deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-50 pelas clausulas contratuais e pelos
greceitos de direito pﬁblico, aplicando-se-lhes, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposieoes de direito privado, na forma do artigo 54. da Lei n° 8.666/93 combinado com o inciso Xll do artigo 55 do
mesmo diploma legal.
CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA E DA EFICACIA
l. O prazo de vigéncia deste Contrato tera inicio em l6 de Margo de 2021 extinguindo-se em 31 de Dezembro de
2021, com validade e eﬁcacia legal apos a publicaeﬁo do seu extrato, tendo inicio e vencimento em dia de expediente.
devendo-se excluir o primeiro e incluir o iiltimo.
CLAUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
1. Cabera ao CONTRATANTE:
l.l - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias do CONTRATANTE para a
entrega dos produtos;
1.2 - impedir que terceiros forneeam os produtos objeto deste Contrato;
l.3 - prestar as informaeoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA;
RUA PEDRO JOSE DE ()Ll\'ElRA. N" 406 (‘ENTRO MILHA

W

Estado do Ceara
_
GOVERNO MUNICIPAL DE MILHA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

O RF _
- ~ ' I/:'::A
'5
3W
COM/8

Q

(‘-

Runriczi

1.4 - devolver os produtos que nao apresentarem condieoes de serem utilizados;
l.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicaeao a ser feita pelo Servieo de
Almoxarifado e/ou setor competente;
1.6 - solicitar, por intermédio de Autorizaeao de Fornecimento expedida pelo Servieo de Almoxarifado e/ou
setor competente, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;
l.7 - comunicar a CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper
imediatamente o fornecimento, se for 0 caso.

CLAUSULA SETIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
l. Cabera a CONTRATADA:
1.1 - responder, em relaeao aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos servieos, tais como:
a) salarios;
b) seguros de acidentes;
A
c) taxas, impostos e contribuieoes:
d) indenizaeoes;
e) vales-refeieao;
f) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
1.2 - manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer
vinculo empregaticio com o orgao;
1.3 - manter, ainda, os seus empregados identiﬁcados por cracha, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares do
CONTRATANTE;
l.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependéncias do CONTRATANTE;
1.5 - responder pelos danos causados diretamente a Administraeao do CONTRATANTE ou a terceiros.
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a ﬁscalizaeao ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento dos produtos;
1.7 - Efetuar a entrega dos produtos objeto da Autorizaeao de Fornecimento e/ou Termo de Contrato. de
acordo com a necessidade e o interesse da CONTRATANTE, no prazo maximo de 05 (cinco) dias ﬁteis apos 0

recebimento da Autorizaeao de Fornecimento expedida pelo Servieo de Almoxarifado e/ou setor competente;
/‘\
l.7.l - Esse prazo podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitaeaojustiﬁcada do fornecedor
e aceita pela Administraeao;
1.8 - Os atrasos ocasionados por motivo de forcga maior ou caso fortuito. desde que justiﬁcados antes do
término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, nao serao considerados como inadimplemento contratual;
1.9 - Efetuar a troca dos produtos considerados sem condieoes de uso e/ou de ma qualidade, no prazo maximo
de 48 (quarenta e oito) horas, contadas do recebimento da comunicaeao expedida pelo Servieo de Almoxarifado e/ou
setor competente.
l.l0 - comunicar ao Servieo de Almoxarifado do CONTRATANTE. por escrito. qualquer anormalidade de
carater urgente e prestar os esclarecimentos quejulgar necessario; e

l.l I - a obrigaeao de manter-se, durante toda a execueao do contrato, em compatibilidade com as obrigaeoes
assumidas, todas as condieoes de habilitaeao e qualiﬁcaeao exigidas no Pregao n° 2701.01-2|-SRP.
CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
I. A CONTRATADA cabera, ainda:
l.l - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigaeoes sociais previstos na
legislaeao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria. vez que os seus empregados nao
RllA PEDRO JOSE DI-I Ol.l\'E|RA. N“ -I06 (TENTRO MILHA

§ _‘

Estado do Ceara

_

GOVERNO MUNICIPAL DE MILHA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

x PF _

,<-ar‘ " '6
.~
COM/6

I
Q»_)\"\>

f
I‘
‘J )F!L'i.i

manterao nenhum vinculo empregaticio com o CONTRATANTE;
1.2 - assumir, também. a responsabilidade por todas as providéncias e obrigaeoes estabelecidas na legislaeao
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie. forem vitimas os seus empregados quando do

fornecimento dos produtos ou em conexao com ele, ainda que acontecido em dependéncia do CONTRATANTE;
1.3 - assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento
dos produtos, originariamente ou vinculada por preveneao. concxao ou continéncia; e
l.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos ﬁscais e comerciais resultantes deste Contrato.
2. A inadimpléncia da CONTRATADA. com referéncia aos encargos estabelecidos no item anterior, nao transfere a
responsabilidade por seu pagamento a Administraeao do CONTRATANTE, nem podera onerar o objeto deste
Contrato. razao pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou
passiva, para com o CONTRATANTE.
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES GERAIS
l. Devera a CONTRATADA observar. também. o seguinte:
A
l.l - expressamente proibida a contrataeao de servidor pertencente ao quadro de pessoal do
CONTRATANTE durante a vigéncia deste Contrato;
1.2 - expressamente proibida, a veiculaeao de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia
autorizaoao da Administraeao do CONTRATANTE: e
l.3 - vedada a subcontrataeao de outra empresa para a execueao dos servieos objeto deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA - no ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO
l. Este contrato sera acompanhado e ﬁscalizado por servidor designado para esse ﬁm, representando o

CONTRATANTE, permitida a contrataeao de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de informaeoes pertinentes a essa
atribuieao.
2. As decisoes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do servidor designado para esse ﬁm deverao ser
solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE. em tempo habil para a adoeao das medidas
convenientes.
3. A CONTRATADA devera manter preposto. aceito pela Administraeao do CONTRATANTE. durante o periodo de
vigéncia do Contrato, para representa-la administrativamente sempre que for necessario.
CLUASULA DECIMA PRIMEIRA - DA ATESTACAO
l. A atestaeao das faturas correspondentes ao fornecimento dos produtos cabera ao Chefe do Servieo de

/'\Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse ﬁm.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA DESPESA
l. As despesas decorrentes da contrataeao do objeto correrao a cargo do orgao gerenciador, dos orgaos participantes

ou Entidade Usuario da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarao nas respectivas Notas
de Empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condieoes estabelecidas no edital e ao que dispoe o
artigo 62, da Lei n.° 8.666/93 e alteraeoes.
2. As despesas oriunda do presente contrato correrao por conta da dotaeao oreamentaria Exercicio 202] Atividade
060l.l23060026.2.007 Manuteneao do Programa da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE, Classiﬁcaeao
economica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
3. Em caso de prorrogaeao, no(s) exercicio(s) seguinte(s), correrao a conta dos recursos proprios para atender as
despesas da mesma natureza, cuja alocaeao sera feita no inicio de cada exercicio ﬁnanceiro.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - no PAGAMENTO
l. O prazo para pagamento sera de até 30 (trinta) dias_ contados a partir da data da apresentaeao da Nota Fiscal/Fatura
pela Contratada.
RUA PEDRO JOSE DI~1()l.l\'ElR,\. N"-I06 (‘ENTRO M|l.||.T\

gm

M v”

Estado do Ceara
_
GOVERNO MUNICIPAL DE MILHA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0 DE [_ ’
<;»§’“
"$»
7'.‘ 1/?

mﬁ?

CUM/S

f0
>"="

R:,;l?.r|ij,;\

2. A CONTRATADA devera apresentar nota ﬁscal para liquidacao e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE.
mediante ordem bancaria creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor.
3. Para efeito de cada pagamento, a nota ﬁscal ou fatura devera estar acompanhada das guias de comprovacao de
recolhimento dos encargos previdenciarios (INSS e FGTS)_ Certidao Conjunta da Uniao e CNDT, em original ou em
fotocopia autenticada.
4. A(O) contratada(o) devera a cada pagamento, apresentar guias de recolhimento dos encargos incidentes na
prestacao dos servicos (previdenciarios, trabalhistas e tributarios).
5. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestacao. os produtos fornecidos
nao estiverem em perfeitas condicoes de consumo ou em desacordo com as especiﬁcacoes apresentadas e aceitas.
6. O CONTRATANTE podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizacoes
devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
7. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacao qualquer obrigacﬁo
ﬁnanceira, sem que isso gere direito a alteracao dos precos, ou de compensacao ﬁnanceira por atraso de pagamento.

AETLAUSULA DECIMA QUARTA - DA ALTERACAO DO CONTRATO
1. Este Contrato podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da
Administracao do CONTRATANTE, com a apresentacao das devidasjustiﬁcativas.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSAO
1. No interesse da Administracao do CONTRATANTE. 0 valor inicial atualizado deste Contrato podera ser
aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65. paragrafos 1°

e 2°, da Lei n° 8.666/93.
2. A CONTRATADA ﬁca obrigada a aceitar nas mesmas condicoes licitadas os acréscimos ou supressoes que se

ﬁzerem necessarios, até o limite ora previsto, calculado sobre 0 valor a ser contratado.
3. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta clausula. salvo as supressoes resultante
de acordo celebrado entre as partes contratames.
4. Serao incorporadas no contrato, através de termos aditivos. todas as modiﬁcacoes que se
fizerem necessarias, tais como prazos, quantidades e normas gerais para a execucao dos fornecimentos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS PENALIDADES
1. Pela inexecucao total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigacoes
assumidas, a Administracao do CONTRATANTE podera, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as
/*seguintes sancoesz
1.1 - adverténcia;
1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato. no caso de inexecucao total. recolhida
no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicacao oﬁcial;
1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorréncia, até o maximo de 10% (dez

por cento) sobre 0 valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustiﬁcadamente ou por motivo nao aceito
pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente a solicitacao ou a Autorizacao de Fornecimento previstas nos
subitens 1.7 e 1.8 da Clausula Sétima deste Contrato. recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias. contado da
comunicacao oﬁcial;
1.4 - multa de O,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso e por ocorréncia. até o maximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA. injustiﬁcadamente ou por motivo nao aceito
pelo CONTRATANTE, atender parcialmente a solicitaeao ou a Autorizacao de Fornecimento previstas nos subitens
1.7 e 1.8 da Clausula Sétima deste Contrato. recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicacao
oﬁcial;
1.5 - suspensao temporaria de participar em licitacao e impedimento de contratar com a Administracao. por
até 2 (dois) anos.
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2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administracao Publica, pelo prazo de até 5 (cinco) anos. garantido 0
direito prévio da citacao e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que
seja promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade. a CONTRATADA que:
2.1 - ensejar o retardamento da execucao do objeto deste Contrato;
2.2 - nao mantiver a proposta, injustiﬂcadamente;
2.3 - comportar-se de modo inidoneo;
2.4 - ﬁzer declaracao falsa;
2.5 - cometer fraude ﬁscal;
2.6 - falhar ou fraudar na execucao do Contrato:
2.7 - nao celebrar 0 contrato;
2.8 - deixar de entregar documentacao exigida no certame;
2.9 - apresentar documentacao falsa.
3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ﬁcara sujeita. ainda. ao cancelamento de sua inscricao no
Cadastro de Fomecedores da PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA e. no que couber, as demais penalidades

C eferidas no Capitulo 1v da Lei n.° 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida forca maior, devidamente justiﬁcado e aceito pela Administracao do
CONTRATANTE, em relacao a um dos eventos arrolados no item 2 desta Clausula, a CONTRATADA ﬁcara isenta
das penalidades mencionadas.
5. As sancoes de adverténcia e de impedimento de licitar e contratar com a Administracao do CONTRATANTE.
poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO
1. A inexecucao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao. conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n°

8.666/93.
2. A rescisao do Contrato podera ser:
2.1 - Por qualquer uma das partes, sem qualquer onus, independente de notiﬁcacao;
2.2 - Determinada por ato unilateral e escrito da Administracao do CONTRATANTE. nos casos enumerados

nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notiﬁcando-se a CONTRATADA com a antecedéncia
minima de 30 (trinta) dias;
2.3 - Amigavel, por acordo entre as partes. reduzida a termo no processo da licitacao, desde que haja
conveniéncia para a Administracao do CONTRATANTE;
'\
2.4 - Judicial, nos termos da legislacao vigente sobre a matéria.
3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita e fundamentada da autoridade
competente.
3.1 - Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos do processo. assegurado o
contraditorio e a ampla defesa.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA VINCULACAO A0 EDITAL E A PROPOSTA DA CONTRATADA
1. Este Contrato ﬁca vinculado aos termos do PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18010002/21
e Pregao n°
2701.01-21-SRP, cuja realizacao decorre da autorizacao do Sr(a). Francisco Renato Pinheiro. e da proposta da
CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA NONA - D0 FORO
1. As questoes decorrentes da execucao deste Iiistruineirto. que nao possam ser dirimidas administrativamente. serao
processadas e julgadas no Foro do Municipio de MILHA. com exclusao de qualquer outro por mais privilegiado que
se'a.
J
E. para ﬁrmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (trés) vias de igual teor e forma.
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EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N” 18010002/'21
CONTRATO N°...........: 20210098
ORIGEM.....................: PREGAO N° 2701 .01-21-SRP
Z5

CONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATADA(O).....: NAYANNE PINHEIRO MERCADINHO
OBJETO....................
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICAO DE
GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O KIT DE MERENDA ESCOLAR. DESTINADOS A
MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR A SEREM DISTRIBUIDOS NO PERIODO
DE PANDEMIA (COVID-19) A TQDOS OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE

ENSINO DO MUNICIPIO DE MILHA/CE.
VALOR TOTAL................: R$ 323.750.00 (trezentos e vinte e trés mil. setecentos e cinquenta reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercicio 2021 Atividade 0601 .l23060026.2.007 Manutencao do
Programa da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE . Classiﬁcacao economica 3.3.90.30.00 Material
de consumo. Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 323.750,00

VIGENCIA...................= 16 de Marco de 2021 a 31 de Dezembro de 2021
/-\

DATA DA ASSINATURA.........: 16 de Marco de 2021
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