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MINUTA DO CONTRATO

CONTRÁTON" /20I9IPMAAP

TERMO DE CONTR{TO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A
CÂMARÂ MUNICIPAL DE SÁo
BERNARDO/MA E

NA FORMA
ÀB,UXO:

A CÂMARA MUNICIPÂL DE sÃo BERNARDo/MÁ, inscrita no cadâstro
Nacionâl de Pessoas Juridicas sob o no 07.62q.520/0001-07, sediâda na Rua Conego
Nestor no2ls-CentÍo, CEP: 65.550-000, São BemardoMA, doravante desi8nada
CONTRATANTE, neste ato representado p€lo Presidente o Sr. BERNÂRDO JOSÉ
TRIBUZI DE CARVALHO, brasileiro, casado, inscrito no CpF n. CpF n"
961.230.523-49, portador do RG n" 418326959 SSP/MA. residente e domiciliado na
nestaCidadeeaempresa inscrita no Cadasto Nacional de Pessoa Juridica
- CNPJ do Ministerio da Fazenda sob o n"_ estabelecida (inserir endereço
completo), neste aio denominada CONTRATADA, representada por (inserir o c!rgo),
senhor(a) (qualiÍicaçilo do signatário do conúrato), inscrito no Cadastro de pessoa

Física - CPF, sob o_, portador do R.G. no de acordo com a represeÍtação legal
que the e outorgada por (inserir qual dos instruúentos, procuração/cortraúo
sociauestatuto social) RESOLVEM celebrar o presente Contrato decoÍrente da
licitação na modalidade Dispensa de Licitâção n.o e do processo
Administrstivo r." 014/2019, com tundamento da Ler n.8.66ó. de 2 t de juúo de 1993
e_na Lei n" 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, mediante as seguintes
cláusulas e co[diçôes:

r. CLÁUSULA PRTMEIRÂ _ OBJf,TO

1.1. O objeto do presente Temo de Cofltrato é a contratação de pessoa jurídica para
o fomecimento, sob demanda, de gêneros alimentícios de interesse da Câmara
Municipal de São Bemardo, conforme especificações e quantitativos estabeleçidos
no projeto brisico e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento,
independente de transcrição.

A discriminação do objeto é a seguinte:
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UNITARIO TOTAL

0l AÇUCAR lipo cristal, na cor branca (100% banco),
origem v€getâI, sacaros€, de cana de açúcar, pâcote de 0 I
Kg, embalagem tÍânsparente, resistenle. com solda
reforcadâ rnreg1? Infomaçóes nurncronais na
embalasem, validad€ dê no mínimo 6 m€ses.

ud

l -§0

02 Café Torrado e Moido, de l" Qualidâde, empacotado a
Vácuo puro, acondicionado em embalagem (tipo
Tüolinho) de 500 g, classificação oficial brasilera (úpo 8

Cob.), com no ná\imo de 15% de grào p.V.A
(PÍetos.Verdes e Ardrdor, r\enlo de bebrda. no oLr

riozona. ponto de torra média, moagem médirfina e
uúormaçôes na embalagem cooJorme legi.lacào em
vlgor,

unid

150

0l Refrigeràrtes material água gâsosâ./xârope, sabores
lârarja. cola e errârana. embâlagem com 02 litro( .om
oome e marca do fâbncanle. Mârca de\ efti ser
recoúecido intemacionâlmente dentÍo dos mais altos
padÍões de qualidad€.

unid

200

OJ ReÊigennte, mare.ial águã ga5osa.,xarope, sabores
lâranja. cola e suardna. embal,rsem
300ml com nome e narca do fabncmre. Marca devení
seÍ recoúecido internacionalmente denlro dos mais allos
padrôes de qualidade.

unid

100

05 Biscoito sâlgâdo tipo cÍearn cEcker: ingredientes:
feinla de tliso etriquecida com ferÍo e acido fórico,
açúcar, gordum vegetal hidÍogenada, âçúcar üvenido,
sal refinado, extrato de malte, estabilizânle lecirinâ de
soja, fermentos quimicos. O biscoito deverá ser fâbricado
de malérias terrosâs embalagem com dados de
identificação do produlo, marca do fabricanle. prazo dê
validâde. peso liquido e de acordo com a Resoluçâo
12 -8 da CoÍrussào Nâcronal de Noma\ e pâdróes pda
Alimentos- CNNPA. Embalagem: paoor€ imp€rn€áv€I,
lacmdo conrendo 4009 (lxl), informaçôe. nurricionai\
na embâlagem. Validade minima de 6 meses.

umd

t00

0ó LEITE, PO, integlai, ruaicion:at, 
"ao 

contenao ghiren,
enriquecido com vitâminas A, D e C. Padrão equivalente
ou s'rperior ao NINHO, acondicionado em laia com, no
minimo, 400 g, com dâdos de idontificaçào do produto,
marca do fabricant€, prazo de vatid.de, peso liquido e
registro no Mitristério da Saúde e/ou MúlsÉno da

]!E!rllh,-

t50

07 Suco concentÍado satores mamcrj,e! lâraqja, acerola,
caju, morango e goiabai liquido, induslrializado, com
alto teor de polpa de íruús, 100% nárural, isenio de

c âcidulmtes. scm âdiçàô dê
açúcar. fabncado excl6i\ameme com a fÍura de primerí"
qualidade, envasâdo em embalâgem d€ plástica âróxica,
resistente, embalagem de 500 ml

unid

08 Aguâ Minerâl narural nào gasosa, ph minimo de .1,0 e
mriximo 8,0, acondicionâda em embâlaÊem retorDivel

unid
200
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tgârrâíãor de 20 (!nre) liúo\. pt".rico tug;anico. com
protetor iâ paíe superior do lacre de segura4a
personalizado pelo fabricante como também,
identificação do produto, dâtâ de fabricaçào e prazo de
validade no Íótulo. O produto deverá alendeÍ à
porhria 451/97 do Ministério da saúde. e a
resoluçâo l2l78 da Comissâo Nacional de Normas e
Paúôes paru aliDeoto. - CNNPA A eDmSa rm
paÍcelada, vâriando de acordô com a necessidade da
conFâlânre. A águâ mineÍâl é ap€nâ. para repôsrçào.
no momanro da entÍega seá feita a troca do

09 Agua Mineral natuÍâl sem gás. acondicionada em
copos de 200m1, câixâ com 48 unidades, con t?mpa
aluminizada, embalâgem piíica paÍa consumo imedido.
com ceÍificados de âutorizaçôês dos órgãos competenres
e com vâlidade para 12 (doze) meses.

gâEafi

r50

t0 Megarina Vegeral Cremos com Sut, inaustriati,aa",
obtida de produros isenros de sujidades e seus
ingredientes de preparo em p€rfeilo eshdo de
conservâçào. homogênea, de cheiro e sabor
carêcteristico, acondicionadâ eln pole ptástico aróxico,
reforçâdo de 250s-

UNID/c

i0

ll Adoçant€ dietético em pó, aspecro fisicõ põ-nôTranco à-

bâse de ciclamato e sacarinâ, com registro no Minisléno
da Saúde, acondicionada em caixa com 50 sachês com
0,8g. Validade, impressâ na eÍnbalaSem. mitrima de
12 meses a partir da eÍEesa.

l2 Adoçani€ dieréli€o líquido, com cictamato d€ sódio e
sacarinâ sódica, com bico dosador, Êasco com 100 úi.
Validade. impÍessa na embalagem, minima de 12 meses
a partir da entrega.

unid

50

13 CM de hoíelà, êrva-cidrcm e
camomila. ApÍes€ntação:saquiúos enbalados
indiüdualnente em papel, Íe€mbalados em câi\â.s de
papelão, fechados por plásico lrânspaÍente. Cada
caüa conGndo l0 saches de 2Og. validade,
impressâ na embalagem, mhima de 12 meses â
partir da errega.

unid

50

l{ Polpas de frutâs. narurârs. sabore{ atrarr calu. caÉ
goiaba. acerola, graviola e maÍacujá. embalagem com Iro
mínimo 5009, divididos em 5 pâcotes de tOOg cada
com capâcidad€ para 200m1. Embatagem com
identificação do produto, marca do fabricante, pmzo
de validâde e capacidade, de âcordo com a Resotuçâo
l2l78 da CNNPA. O pÍodutô deveú ier registro no
Ministé.io da Ag.iculturâ e/ou Minisréno da Sâúde.

200

l5 Pào de fomá fariâdo. pacore de 5OO aramas, embatados
em sacos plásticos âtóxicos, fechados. com dara de
fabdcaçào eln róhrlo indelével coincidenre com a data
de entsega, e o prazo de validâde dos mesmos.

200
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2. CLAUSULA SEGUXI,I . VTC CIA

2.1. O prazo de vigência deste Temo
assinatura do contrato, prorrogável nâ
1993.

3. cLÁusuLA TERCEIRA - pRf,Ço

31/12/2019 contados da

§1", da Lei n'8.666, de

de Contrato é até
forma dô art. 57,

3.1. O valor do presente Termo de Conkato de

ffio em única parcela no valor de R$
_, a paÍir do recebimento definitivo do objeto solicitado na etapa, nos termos da
alínea "b", inciso XIV do art. 40, da Lei Federal no 8.666/93.
3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução contrafual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciiírios, fiscais e comerciais inúentes, taxa de
administração, Aete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto
da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DoTAÇÂo oRÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorentes desta confatação estâo progmmadas em dotação
orçamentriria própria, prevista no orçamento da Câmara, para o gxercicio de 2019,
na classifi cação abaixo:

0t 031 0020 2t07 0000
3.3.90.39.00 nL4NUTENÇÀO DOS SERVTÇOS ÁDMTN\STL4TIVOS

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O pagamento será feito pela Câmara Municipal de São Bemardo, eol moeda
corrente nacional, mediante Trânsferência Bancrária Elehônica, dircto na Conta da
Contmtada e ocorerá até no miíximo de J0 ltrinta) dias após a data do recebimento
defnitivo do marerial, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou fatura;

5.1.l. A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Câmara a solicitação de
pagamento, assinada e carimbadâ pelo representante legal da empresa em papel
timbÍado, contendo o no do processo licitatório, as infoLações para crédito ern
conta corrente como: nome e nriLrnero do Banco, nome e númerà da Agencia e
númeÍo da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida seÀ rasura,
em letra bem legível, juntamente com ópia do contrato, cópia da nota de
ernpeúo como tambem as demais certidões atualizadas: Certificado de
Regülaridade de Situação do Fundo de Garantia do Ternpo de Serviço _ FGTS,
Certidão de Débitos Tmbalhistas CNDT, Ceíidão Negàtiva de Débito jnnto à
Previdênciâ Social - CND, Certidâo Conjunta Negativa=de Débitos Relâtivos a



"/,
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Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por ó.gãos da Secretaria da
Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. e
certidões negâtivas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do
Estado e do Câmara.

5.2. Cono condiçdo para A.lhinistruçAo eíetüal o pagamehto, a licítante yencedora
deverá manter as mesnas corulições de habilitação;
5.3. O recebimento não exclui a responsabilidade da ContÍatada pelo perfeito
desonpeúo do material fomecido, cabendoJhe sanar quaisquer inegularidades
detectadas quaÍrdo da utilizaçâo do referido material:
5.4. A nota Íiscal/fatura deveú ser smitida pela própria Contratada, obÍigatoriamente
com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato,
não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNpJ, mesmo de filiais ou
da matriz.

6. CLÁUSULA sExTA _ REAJUsTf, E ALTERÁÇÔES

6.1. O pleço contratado é fixo e irleajustável.
6.2. Eventuais alterações contÉtuais reger-se-ão pela disciplina do âÍ. 65 da Lei n"
8.666, de 1993.
6.3. A CONTRATADA é obúgada a aceitar, nas mesmas condições contatuais, os
acréscimos ou suprcssôes que se fizereÍ necessários, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
ó.4. As supressões resultantes de acordo celebrado eÍrte as partes co[tÍataotes
poderão exceder o limite de 25Vo (yinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. A snhega será de até no miiximo lO (dez) dias úteis, em uma IINICA ETapA,
conforme a demanda solicitada, contados da data de recebimento da Nota de
Empenho ou da Ordem de Fomecimenro.

7.2.Âs condições de enhegâ e recebimento do objeto são aquelâs previstas no
Projeto Básico, documento integrsnte e apenso a este contratô.

8. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÀO

8.1.A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Reprcsentante
designado pela CONTRATANTE.

9. CLÁUSULA NoNÂ - oBRIGAÇôES DA CoNTRÀTANTE E DÁ
CONTRATADA

g.l.As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas
previstas no Projeto Básico.
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IO. CLÁUSULA DÉCIMA_ SANÇÔES ADMINIsTRÁTIvAs

l.l. Comete infiação administrativa nos termos da Lei n" 8_666, de 1993 e da
Lei n" 10.520, de 2002, a Conratada que:

1.1.1. inexecutat total ou parcialmente qualquer das obrigações
assumidas ern decorrência da contratação;
1 .1.2. ensejar o retardaúento da execução do objeto;
1.1.3. fraudar na execução do contrato;
1.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
1.1.5. cometer fraude fiscal;
l.l.6. não mantiver a proposta.

1.2. A Contratadâ que cometer qualquer das intaÇões discriminadas no
subitem acima ficará sujeit4 sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:

1.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que nào
acanetern prejuizos significativos para a Con[atante;

1.3. multâ moratória de O,3o/o (zeÍo vírgula tlês por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até a data do efetivo
inadimplemento, observando o limite de 30 (trinta) dias;

1.3.1. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total
do contrato, no caso de inexecução total do objetol
1.3.2. eÍn caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à
obrigação inadimplida;
1.3.3. suspensão de licitar e impedimento de con[atar com o órgão,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração pública opera
e atua concretamente, pelo pÍazo de até dois anos;
1.3.4. impedimento de licitar e conkataÍ com o Câmúa de São
Bemado/MA com o consequente descrede[ciamento no Sistema de
Cadastrc Próprio da CMSB/MA pelo prazo de até cinco anos;
1.3.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdu.arem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a rcabilitação perante a própda
autoridade que aplicou a penâlidade, que será concedida sempre quc a
Contratada rcssarcir a ContÍatante pelos prejuízos causados;1.4. Tambem ficam sujeitas às penalidades do aÍ. g7, III e IV da Lei n. g.666.

de I q93. a Connarada que:
1.4.1. teúa sotido condenação definitiva por praticar, por melo
dolosos, aaude fiscal no recolhimento de quaisquer tributosi1.4.2. teúa praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
licitaçãoi

1.4.3.demonstre não possuir idoneidade para contÍatar com a Administração
eÍn virtude de atos ilícitos praticados.

àà,
014
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1.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á ern
processo administÉtivo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n,,8.666, de 1993.
1.6. A autoridade competente! na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infÍator. o caráter educativo da pena, bern
como o dano causado à Administração, observado o principio da Foporcionalidade.
t.7. As penâlidades serão obrigatoriamente registrâdas no Sistema de
Cadasho Póprio da CMSB,/I\,ÍA.

CLÁUSULA DÉCTMA SEGUNDA _ REscISÃo

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei n" 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no
aÍt. 80 da mesma Lei, sem prejuizo das sanções aplicáveis.
11.2. E admissivel a fusão, cisão ou incorporação dâ contratada cor/em outra
pessoa jufidica, desde que sejam observados pela flova pessoâ jurídica todos os
requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais
cláusulas e condiSes do contrato: não haja prejuizo à execução do objeto pactuado
e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do conhato.
11.3. Os casos de rescisão contatual ssrão formalmente motivados,
asseguado-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
11.4. A CONTRÂTADA recoúece os direitos da CONTRATANTE em caso
de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n" 8.666, de 1993.
11.5. O tenno de rescisão será precedido de Relâtório indicativo dos seguintes
aspeclos, confome o ca§o:

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmeflte
cumpridos;
11.5.2. RelaSo dos pagamentosjá efetuados e ainda deüdos:
I 1.5.3. IndenizaÉes e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA _ vEDAÇÕEs

12.1. É vedado à CONTRÂTADA:
12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operação financeiral
12.1.2. intenomper a execução conÍatual sob alegação de
inadimplemento por pane da CONTRÁTANTE, salvo nos casos previstos
ern lei.
12.1.3. Subcootratar,

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRÁ _ Dos cAsos oMlssos.

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposiçôes contidas na Lei no 8.666, de 1993, na Lei n. 10.520. de 2002i dernais

12.

13.
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normâs gerais de licitações e contrabs âdministrativos e, subsidiariamente, segundo
as disposiçôes contidas na Lei n.8.078. de 1990 - Córligo de Defeia do

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA _ PUBLICAÇÃo

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste
instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo irevistó na Lei n"
8.666. de 1993.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA _ FORO

15.1. O FoÍo para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste
Termo de Contrato será o da Comarca responsável por Sâo Bemardo,MA.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente TerÍno de ContÉto foi lavrado em três
(t.ês) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contÍaentes.

........ . de.......................................... de 20.....

Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

Responsável legal da CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:


