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CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2017

AQUISiÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS

DAS PARTES CONTRATANTES:

É na melhor forma de direito que as partes, abaixo-assinadas, de um lado a CÂMARA
MUNICIPAL DE BATATAIS, com sede nesta cidade de Batatais, Estado de São Paulo,
inscrita no CNPJ sob nO60.257.169/0001-53, situada na Praça Or. Washington Luis, nO
01, neste ato legalmente representada pelo Sr. WLADIMIR FERRAZ DE MENEZES,
RG n? 12.352.107-5, Presidente da Câmara Municipal, de ora em diante denominada
simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CASA DA SOGRA
COMÉRCIO VAREJISTA LTOA - ME, com sede na Rua Edson Outra Barroso nO1135,
na cidade de Altinópolis/SP, inscrita no CNPJ nO 13.021.891/0001-04, neste ato
representada pelo Sr(a). DAVI LUCAS BARBOSA DE ARAÚJO, RG n? 44.070.637-3
SSP/SP e do CPF nO 327.027.698-29, na qualidade de Procurador, conforme
Procuração anexa, residente e domiciliado à Rua Antônio Lago, 553, Jardim Outra 11
Ribeirão Pretp/SP, ora em diante denominada simplesmente CONTRATADA, nos
termos e condições das cláusulas seguintes, aceitam e se comprometem a cumprir
fielmente até o final do presente, o seguinte:

1.1 - É objeto deste Contrato a AQUISiÇÃO OE GÊNEROS ALIMENTíCIOS, para
fornecimento parcelado, de acordo com a necessidade da CONTRATANTE, conforme
abaixo especificado.

1.2 - Constitui obrigações da CONTRA TAOA o fornecimento de até:

ITEM DESCRiÇÃO UNID. aTDD MARCA VALOR UNIT.
01 Açúcar; obtido da cana de açúcar; cristal; com Pacote 240 Minasçúcar R$ 13,35

Daspecto cor, cheiro próprios; sabor doce; com

teor de sacarose mínimo de 99,3% p/p;
admitindo umidade máxima de 0,3% p/p; sem

fermentação; isento de sujidades, parasitas,

materiais terrosos e detritos animais ou
vegetais; plástico atóxico; validade mínima de

18 meses a contar da data de entrega;

embalagem com 5 kg.

02 Açúcar; refinado; sachet com 5 gramas; caixa Caixa 12 Aro f\com 1.000 unidades; peso líquido da caixa 5

kgs.
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ESTADO DE SÃO PAULO

SEGUNDA: 2 - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

2.1 - O valor total do objeto deste Contrato é de R$ 3.582,00 (três mil, quinhentos e
oitenta e dois reais), nos termos da proposta vencedora, integrante do presente.

2.2 - O valor especificado nesta cláusula corresponde ao preço total estimado para
consecução do objeto deste Contrato, e será pago por conta da verba orçamentária
3.3.90.30.

2.3 - O pagamento será efetuado à vista, em até 07 (sete) dias úteis, a contar da data
da entrega dos produtos na sede da CONTRATANTE.

TERCEIRA: 3 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DO REAJUSTE

3.1 - O prazo de vigência do presente contrato tem início em 11/04/2017 e término em
31/12/2017.

3.2 - Declaram as partes, de comum acordo, que o preço ora pactuado o é pelo seu
valor efetivo e real, sem qualquer expectativa inflacionária incorporada, constituindo-se
em condições de validade do mesmo a sua manutenção em valor real e efetivo.

3.3 - Os preços dos produtos não serão. reajustados, salvo se a Legislação Federal
permitir e nas condições dela.

QUARTA: 4 - DO PRAZO PARA FORNECIMENTO DOS PRODUTOS.

4.1 - O prazo para iniciar a execução do objeto ora contratados será de até 15 (quinze)
dias, após a assinatura do contrato.

4.2 - A entrega deverá ser feita de forma parcelada, mediante requisição formal, pela
CONTRATADA, na sede da CONTRATANTE, em até 5 dias úteis.

QUINTA: 5 - DOS ENCARGOS

5.1 - Fica certo e ajustado que todos os encargos relativos ao objeto deste contrato,
quer fiscais, trabalhistas, previdenciários e tributários, serão suport exclusivamente
pela CONTRATADA, não cabendo à CONTRATANTE quaisqu r res onsabilidades
sobre estes encargos.
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SEXTA: 6 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

6.1 - A CONTRATADA não incorrerá nas multas previstas neste contrato, quando o
atraso na execução do objeto for motivado por força maior, caso fortuito ou fato do
príncipe.

6.2 - Se a CONTRATADA não executar o fornecimento dos produtos no prazo
determinado, depois de notificada na forma da lei, incidirá em mora e responderá pelo
pagamento de multa diária de 2,0% (dois por cento) do valor do contrato, exceto
quando o atraso se der por motivo de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe.

SÉTIMA: 7 - DA INTERRUPÇÃO E REJEiÇÃO.

7.1 - Ocorrendo rejeição, total ou parcial, da execução do objeto, a CONTRATANTE
sustará o pagamento da fatura correspondente, até o saneamento da irregularidade,
caso permanecendo a situação, será rescindido o contrato, com aplicações das penas
cabíveis.

7.2 - Quando ocorrer qualquer fato que ocasionar a interrupção no fornecimento dos
produtos licitados, a empresa CONTRATADA deverá comunicar a CONTRATANTE,
imediatamente, especificando as causas e as providências adotadas.

7.3 - A rejeição dos produtos não ensejará a prorrogação do prazo do contrato, e a
empresa reembolsará a CONTRATANTE das eventuais despesas que resultarem da
rejeição, bem como pelos valores eventualmente pagos pelo fornecimento dos
produtos que foram rejeitados.

7.4 - Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcial, por
motivo legalmente justificável de cumprir os deveres e responsabilidades relativas ao (\
cumprimento do contrato, deverá comunicar imediatamente a existência deste motivo à tY
CONTRATANTE. Enquanto perdurarem os motivos, cessarão seus deveres e
responsabilidades relativas ao fornecimento dos produtos.

7.5 - O tempo especificado para o fornecimento dos produtos deverá ser estendido pelo
período que seja necessário para compensar o tempo de interrupção, caso for
legalmente justificado tal interrupção do fornecimento do objeto d licit ão.
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7.6 - Se o impedimento, devidamente motivado, estender-se por prazo superior a 15
(quinze) dias, impossibilitando o cumprimento do contrato, a CONTRATANTE poderá
rescindi-Io, no todo ou em parte, mediante notificação por escrito à CONTRATADA.

7.7 - O comunicado sobre a interrupção será julgado ao recebimento deste, referente à
aceitação do fato como definido, mas a CONTRATANTE poderá contestar, em fase
ulterior, a veracidade da ocorrência real.

OITAVA: 8 - DA RESCISÃO

8.1 - Além de rescindir o presente instrumento, aplicará as sanções previstas no Edital
e na lei, desde que a CONTRATADA deixe de cumprir as suas obrigações ora
assumidas e também, nos seguintes casos:

a) - O não fornecimento dos produtos contratados total ou em parte, sem prejuízo das
penalidades contratuais e as previstas em lei ou regulamento;

b) - Fato superveniente que implique na manifestação pelo poder público de não
atendimento aos interesses públicos, em matéria de prioridade;

c) - A decretação de falência ou instauração de insolvência civil;

d) - A dissolução da sociedade;

e) - A utilização total da verba especifica destinada à execução no fornecimento dos
produtos, constante deste contrato, por relevante interesse público, sendo devidamente
justificado e autorizado pela autoridade competente.

NONA: 9 - DO RECEBIMENTO E LOCAL PARA ENTREGA DOS PRODUTOS.

9.1 - O recebimento dos produtos, objeto desta licitação serão nos termos do art. 73,
inciso I, letra "a" e "b", da Lei Federal n.? 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações
subsequentes, de acordo com as necessidades da Contratante, ficando esclarecido D
que nos preços cotados, deverão estar inclusas todas as despesas de impostos, taxas,
preços públicos, seguros, carga, descarga etc.

9.2 Os produtos deverão ser entregues, pela CONTRATADA, na sede da
CONTRATANTE, obedecendo os termos no Anexo I do Edital, de acordo com as suas
necessidades.
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DÉCIMA: 10 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1 - Incumbe à CONTRATANTE, sem que ela se limite sua responsabilidade, dentre
outras, o seguinte:

a) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste
instrumento;

b) Fiscalizar permanentemente o recebimento dos produtos contratados;

c) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

d) Extinguir o contrato, nos casos previstos em Lei;

e) Zelar pela boa qualidade do recebimento dos produtos;

f) Expedir o competente atestado de aptidão para o fornecimento dos produtos, parcial
ou total.

10.2- No exercício da fiscalização, a CONTRATANTE terá acesso aos dados relativos
à administração, contabilidade, recursos operacionais, técnicos e financeiros da
CONTRATADA, bem como a suas instalações;

10.3 - A fiscalização será efetuada por intermédio de pessoal credenciado pela
Contratante;

DÉCIMA PRIMEIRA: 11 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1 - São obrigações da CONTRATADA, sem que a elas se limite, o seguinte:

a) - Comparecer, sempre que solicitada, à sede da CONTRATANTE, em horário
estabelecido, a fim de receber e fornecer informações, instruções e acertar
providências, incidindo a CONTRATADA, no caso de não-atendimento desta exigência,
nas multas estipuladas neste contrato.

b) - Responsabilizar-se por eventuais danos que vier causar à CONTRATANTE ou a &
terceiros, decorrentes da execução deste contrato, seja por ato próprio, seja por ato de
seus empregados e/ou prepostos.

c) - Prestar o fornecimento dos produtos adequado, na forma prevista no Edital, e de
acordo com as técnicas aplicáveis à espécie e no presente instrumento.

d) - Manter em dia o inventário e o registro dos produtos execut os,
CONTRATANTE quando a quantidade atingir 80% (oitenta por c nto) do
item, independente dos outros itens.
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e) - Prestar contas da gestão do fornecimento dos produtos à CONTRATANTE, sempre
que solicitada;

f) - Cumprir e fazer cumprir as normas do fornecimento dos produtos;

g) - Zelar pela manutenção dos bens utilizados no fornecimento dos produtos;

11.2 - As contratações, inclusive de mão-de-obra, feitas pela CONTRATADA, serão
regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se
estabelecendo quaisquer relações entre os terceiros contratados e a CONTRATANTE

11.3 - A inexecução parcial ou total do contrato ensejará a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas em lei.

11.4 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações nele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação.

DÉCIMA SEGUNDA: 12 - DO FORO

12.1- Fica eleito o Foro da Comarca de Batatais/SP, para dirimir qualquer dúvida ou
litígio oriundo da execução do objeto deste instrumento, com renúncia expressa pelas
partes de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

DÉCIMA TERCEIRA: 13 - DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

13.1 - Aplica-se a este contrato as normas contidas na Lei Federal n? 10.520/02 e
subsidiariamente a Lei nO.8.666/93 e os casos omissos regulam-se pelas cláusulas e
pelos preceitos de direito público, aplicando-Ihes supletivamente, os princípios da teoria
geral dos contratos e as suas disposições de direito privado.

13.2 - O regime jurídico deste contrato confere à CONTRATANTE, em relação a ele, a
prerrogativa de alterá-Io unilateralmente, bem assim, modificar o fornecimento dos
produtos contratados para melhor adequá-Ios às finalidades de interesse público,
respeitados os direitos da CONTRATADA.

13.3 - O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou
em parte.
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13.4 - Constituirá encargos exclusivos da CONTRATADA o paga en
tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização de e instr
execução de seu objeto.



13.5 - Fica fazendo parte integrante deste instrumento o Edital completo do PREGÃO
N° 003/2017, bem como a respectiva PROPOSTA DA CONTRATADA.

E, por se acharem assim as partes contratantes justas e acordadas,
assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e para um só fim, na
presença das testemunhas, para todos os efeitos legais.

CÂMARA MUNICIPAL DE BATATAIS,

DAV UCAS BARBOSA DE ARAÚJO
CASA DA OGRA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - ME

CONTRATADA

FARIA
nte
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