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CONTRATO DE FORNECIMENTO
Contrato de fornecimento, que entre si fazem, o
Município de aao Fólix do Goribe, e a empresa
1-lemerson Rocba barros - M, na turma abaixo:.

O MUNICÍF'IQ D 6A0 [L.l?Ç DO QQFI, entidade de Direito rabuço interno, cem sede a
Avenida Luiz Eduardo Magalliaes, aí n.°, na de cidade aao Felix do Goribe, Estado da bani;
inscrito no GNPJ sob o n° 16.40,951/0001-0, neste ato representado pelo o Prefeito o Sr.
Jutaí Eudes Ribeiro Ferreira, brasileiro, portador do CPF n0782.614.495-72, residente nesta,
doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa Hemerson Rocha Barros - ME,
inçritç no QNIN
o n1°11OOí0Q1-1Q, domiciliada U fw. Luiz Eduardo MagalMaco,
77, Centro bao Felix do Goribe - DA, neste ato representado pelo proprietário de igual
nomo, portador do PC sob n0.08095644-08 SSP/RA e CPF sob o n0 1305S9159188
doravante denominado simplesmente de CONTRATADA, ficam justos e acordados o
seguinte".

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem por objetivo fornecimento
de refrigerantes, água mineral, para uso nas escolas do ensino básico Âgnelo Praga, João
de Deus e Leônidas de Arapújo Castro, sede deste município, conforme orçamento anexo;.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO - A )reente ôóntrntõ 4 dipênsvêI dê
liôitflc, nos termos do srt.24, inc. II da Lei 8990/92, e suas cominaç&es posfedores.
2.1 - O presente contrato é celebrado com regime de execução por preço global,
subordinando-sê nos termos da Lei n° 8.GGG)93 e suas cominaç6es posteriores;
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR - Pela execução do objeto deste contrato, o
CONTRATADO perceberá a importância global de R$3.983,36(três mil e novecentos e
oitenta e três reais e trinta e seis centavos).
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CLÂUULÂ ÕUÁflTÂ - 88 ISÁd~EM76 - 6 pagamen{o serA efetuado em até Só «rnta)
dias, a contar, da emissão da ordem de fornecimento, com apresentaçao do documento
fical correpondente devidamente aprovado pela §eorctaria Municipal de Admiriiatraçao e
Finanças;
prao de pamento fiçuná §u§pçnpg na ovurrtnoia de erro ou qualquer
irregularidade apreenada nas faturas, somente voltando a fluir após as devidas correçoca.

4.1 - O

4.2 - A Prefeitura poderá suspender qualquer pagamento, no todo ou em parte, na
ocorrência de qualquer irre0ularidade na execu?ao do objeto deste contrato
CLÁUSULA QUINTA- DO REAJESTE
5.1 A CONTRATANTE, não quitando as faturas no seu vencimento, será considerada
inadimplente o a ala QQrA imputada uma multa de um dõcimo por conto (0,1%) do valor do
contrato por dia de atraso, decorrido entre a data do início da inadimplencia e o efetivo
pagamento acrescido de juros de mora numa taxa geométrica de um por cento (1%) ao mês.
E será utilizado para correção das faturas em atraso será utilizado o índice do IPC-A,
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divulgado pala FGV, ou outro ofiõiêl:
5.2 Art.40 inciso XIV - Condições de pagamentos, prevendo: alínea 'C" - critério de
atualização financeira dos valores a serem pagos, deste à data final do período de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento.
9.2 - Âd.CS, incso 111: - o preço e as condç5es de pagamento, os critérios, data-base e
periodicidade do reajustamento de pregos, os critérios de atualiza?ão monetária entre a data
do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
5.4 - Caso decorra atraso no pagamento das parcelas, o reajuste será aplicado pelo índice
setorial pertinente, conforme aludido anteriormente, com base nos valores dos índices do
mês de cada. Os reajustes dos preços serão calculados pela seguinte fómiula:
li-lo
XV
lo

Onde:
R

Valor da parcela de reajustamento procurado

lo = índice de preço verificado no mês do orçamento ou
proposta
li

índice de preço referente do mes de reajustamento

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de
serviços, obras, ou compras a ser reajustado;
•
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CLÁUSULA SEXTA - DA REVISÃO DE PREÇOS - Os preços 520 fixos, no período ora
contratado.

6.1 a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do Contrato poderá admitir a revisão
contratu}, dcdo qu@ womgnhndn do comrcvcô dá gupêrvêninci dê tato
mprevbfvel, ou, se previsivel, de corjse9uências incalculáveis, bem como de demonstra9ão
unalítiou do DOU impacto n95 ouatoa do Oontrato;
CLÁUSULA SÉTIMA - DÁ FORMA or. £XCUÇÀO DOS FORNECIMENTOS - Os produtos d
serão entre3ue nas dependências da Secretaria de Educação na sede deste município.
CLÁUSULA OITAVA - VIGÊNCIA DO CONTRATO - O prazo de vigência do contrato é de
20 (vinte) dias, da seguinte forma: iniciando-se em 01 .03.2017, e terminando em 20.03.2017,
ou total execu?ão do mesmo, ou ainda, podendo ser prorrogado nos termos do art.57 da Lei
n°866619 5;

CLÁUSULA NONA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes uo presente
contrato, correrão no presente exercício por conta da dota9ão orçamentária:
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12.1 - amigável - por acordo entre às partes, reduzidas a termo nqprocesso da
desde que haja conveniência para administra.jão;

Iicfta9ão,

12.2 - Administrativa por ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados
nos incisos 1 a XII, XVII, XVIII do art.78 cia Lei n° 8.666/03;
12.3 - Judicial - nos termos da legislação processual;
12.4 - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por
ato próprio da Administração;
12,5 - ocupaçao e utiuzaçao do local, instalações, equipamentos, material e pessoal
empregados na execuç&o do contrato, necessários ã sua continuidade, na forma do inciso V
do art. 58 desta Lei;
•

12.6 - oxeouyao da garantia contratual, para ressarcimento da Administraçao, e dos valores
das multas e indenizações a ela devidos;
12.7 - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados
Amtnitra9UQ1

à

12.8 - A oplienoãõ dar medidas previstas nos incisos 1 e II deste artigo fica a criMrio da
Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou
indireta.
12.9 - Ë permitido à Administra5o, no caso de concordata do contratado, manter o
contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais.
12.10 - Na hipótese do inciso II deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização
dó Minitró dê [atada eómi,êtêntê, au £õarêt&ia [@tdu& au MunlêlMi. óanfôrmê
o caso.

9

4

A rescisão de que trata o inciso IV do artigo anterior permite à Administração, a seu
cr'it&rio, aplicar a medida prevista no inciso 1 deste artigo.

12.11 -

lnexecu?ão total ou parcial do
contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou
regulamento, predispõe no Art.77 da Lei n° 8.666/93, e suas cominações;
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA INEXECUÇÂO - A

Ifl.1

-o

não cumprimento de cláusulas contratuais, espeoiflca?ões, projetos ou prazos;

101 • o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especiticaçoes, projetos e prazos;
IentiçlGQ dQ uçu oumprim@ntv, levando a Adminiatra90 a omproar a
impoaibiHdade da concluaao da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;
13.4 - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
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04.01 - Secretaria de Educação ProjlAtiv: 2009 - Manutenção das Atividades do Ensino
Básico - Elemento: 33.90.30-00 - Material de Consumo (Fonte 01,04);
CLÁUSULA DÉCIMA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES;
10 - DA CONTRATANTE

10.1.1 Ter o direito de no mais utilizar os produtos do contratado caso o mesmo no
cumpra o estabelecido no presente contrato, aplicando ao infrator ag penalidades previstas
na Lei n08.666/93;
11).1.2 intervir no fornecimento ou interromper a sua execuçao nos casos e condições
previstos na Lei n° 5.ebb13;
10.1.3 Efetuar os pagamentos conforme entrega dos fornecimentos de acordo com as
disposições do presente contrato;
10.1.4 Enviar à contratada o documento comprovante de arrecadação competente toda vez
em que ocorrer a retençdo de impostos sobre a nota fiscal ou recibo de fornecimento:
10.1.5 Modificar ou rescindir un113ter21ment@ o contrato nos casos previstos na Lei
n°QGGCJQS:
lOAS A CôNTRATANTÊ exercerá a fiscalização da execução do objeto deste contrato,
através da Secretaria de Educação;
10.1.7 O proêntê contrato poderá sofrer altôrneõêc, nos termos dó art.GS da Lei n0 9.999192
e suas cominaçôes posteriores:
10.2 DÁ CONTRATADO
10.2.1 A contratado assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, os
fornecimentos contratados no caso de descumprimento do pagamento das parcelas deste
ôôntrnta, mo§ tarma dá [ai n° 9.889102:
10.2.2 Execular todos os fornecimentos objeto deste contrato de acordo com a sua proposta
de prego, sob as penalidades da Lei n0 8.666193;
10.2.3 Exigir da contratante o cumprimento da legislação, bem como das orientações
emanadas por esta, visando o sucesso da Âdmnistração Póblica Municipal;
10.2.4 Assumir em caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil,
trabalhista e previdenciária;
10.2.5 Emitir a nota fiscal e recibo de quitação dos fornecimentos, fazendo discriminar no
seu corpo a dedução dos impostos quando exigido pela a contratante;
10.2.6 Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal,
estadual e municipal, bem como assegurar os direitos e cumprimento dos deveres de todas
uti vUrigaçOice vtUDQl6OiUa6 por lei;
102.T A contratado nau poderô transferir, no todo ou em pane, a execuç&o do ODJStO ao
presente contrato.
10.2.8 A contratado observarA 9 dip9t9 nU ar%,12, ççmhinaçtç çvm u ur1,1 da Lei
n06,07eIO, di§pOU ogi?rg quí2lidado doe produtua e óerviçoa ofertudua;
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES DE I-IABILIAÇAO - A obrigação do
contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
vIrigQ* por v199 a umiUa, lçpçlg§ ci§ 99m1i909§ çIv hçWiliteiçã9 u qualifIQaçUo unigide§ na
lioitaç&o;
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO - A rescisão do presente contrato, nos
termos do art.73 cia Lei 3006/33, poderá ocorrer da seguinte forma:
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13.5 - a paralisação da obra,
comunicação à Administração;

~É

DO CORIBE

cio serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia

13.0 - a subcontrataçao total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, não admitidas no edital e no contrato;

- o WatnUimento da3 determinações regulares da autoridade designada para
acompanflar e fiscalizar a sua execuçao, acsim como gg cia COUC uporioros;

10.7

118 - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § l do art.
67 desta Lei;
1.9 -

a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

13.10 - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
Ar,JJ

N
11PP
P1
III
1
II
1
1
1
aderaao
social
ou a moditicaçao da tinalidade ou a estrutura ca empresa, que
prejudique a execução do contrato

13. 1 1

-a

13.12 - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere e contrato;
13.13 - a

supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras,
acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1 cio art.
85 desta Lei;
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CASO OMISSO . Este contrato regular-se-á pelas suas
clausulas e nas disposições contidas na Lei 8.666/93, inclusive os casos omissos;
GLAUaULA DeGIIVIA QUINTA . DM PNALIDADt3 - Nos termos do art. 66 cia Lei n.
8.060/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a
título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste
contrato, até o limite de 10% (dez por cento) do valor contratado.
15.1 - m caso de inexecuço total ou parcial do pactuado, em razão cio clescumprimento de
qu2Iqu@r daR concliç!óac 2vLnnç2d2g, 2 eontrntnclo nern Pujolt2 Èg &gguintoç panlidc1a9
nos termos do art. 87 da Le n.
15.2 - dvgrtOnclg:
15.5

- multa de 106/6 (dez por cento) do valor do contrato,

- suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e,

15.4
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15.5 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enauflfltú pordur2r@m os motivos determinantea da puniçaQ vu ató que seja promovida a
reabilitação pêrânte â própria 2utorld2de que aplique a penalidade, que §urA concedida
sempre que a contratado ressardr a Âdministrnca polos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
CLÁUSULA flCIMÂ §ÊXTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO- este contrato devera aer

executado fielmente pelas partes, ficando ciente a CONTRATADO das estipulações
contidas nos Arts. 69 a 71 da Lei 8.886/99.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO - fica eleito o foro da Comarca da cidade de
Santa

Maria da Vk6ra - Â, para dirimir dúvida ou qu@MoR oriundas cio presente Qontrato,
renunviando as partes a qualquer outro, por mais privilegidõ que gêja.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento contratual em 02

(duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Testemunhas: 12-

MAQALHAES, SÍN - CENTRO - SÃO FÚLIX DO CORIDP - nAuTA - (JflP:
TEL.:Ç17) 2491-2921/ FAZ: (77) 3491-3194 — EMAIL: pdm(jsaofcflxdocorjbç ba.gov.br
- ---- ------ --- 1...
n'ml. 11 Mifl fl' 1 (enfli nr
---

AVENIDA LUIZ EDUARDO

41.CC5-000
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