PROCESSO LICITATORIO Nº 224/2018
CHAMADA PUBLICA Nº 002/2018
CONTRATO Nº 015/2019

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA – MG, ATRAVÉS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E O PRODUTOR RURAL O SR. JOÃO BATISTA DA VEIGA.

O MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA - MG, inscrita no CNPJ sob o nº. 17.935.396/0001-61, por
intermédio do Prefeito Municipal, Exmo. Sr. Edmar Cassalho Moreira Dias, brasileiro, solteiro, inscrito
no CPF/MF sob o nº 045.997.656-78 e do RG MG 115.148-83 SSP/MG, residente e domiciliado na
Praça da Mantiqueira, nº 120, Vila da Mantiqueira, nesta cidade, e a Secretaria Municipal de
Educação, por intermédio da ordenadora de despesas Sra. Teresinha de Freitas Massini Rosa,
Brasileira, Casada portadora do RG nº 9.082.450 SSP/MG e do CPF nº 977.073.096-34, residente e
domiciliada na Praça Capitão Valencio Ferreira Dantas, 112 – Camanducaia/MG, doravante
denominada CONTRATANTE, e o Produtor Rural JOÃO BATISTA DA VEIGA, portador do RG n° M6.812.949 e CPF nº 461.426.576-68, morador no Bairro Pessegueiros, Sítio São João Batista, no Município
de Camanducaia, doravante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o presente Contrato
constante no Processo nº 224/2018 Inexigibilidade nº 012/2018 da Chamada Pública 002/2018, nos
moldes da Lei nº 8.666/93, 11.947/2012, art. 14, art. 37 de Constituição Federal e Lei 8.666/93, art.
25, “caput”, legislação correlata e demais normas que regem a matéria, mediante as cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente instrumento a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Perecíveis / Não
Perecíveis), solicitado pela Secretaria Municipal de Educação, de forma parcelada, com vistas ao
atendimento das necessidades do setor de merenda escolar.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
A Secretaria pagará à CONTRATADA pelo objeto deste CONTRATO o valor global de R$ 8.009,63 (Oito
mil, nove reais e sessenta e três centavos), conforme indicação de participação do(s) item (ns)
indicados no edital de chamada 002/2018 (Anexo III).

OBJETO
Item

1.

Descrição
BATATA INGLEZA NAO LAVADA
BATATA INGLESA; NAO LAVADA; DE
PRIMEIRA; FIRME E INTACTA; SEM LESOES DE
ORIGEM
FISICA
OU
MECANICA,
(RACHADURASORTES);
AMANHO
E
CONFORMACAO UNIFORMES; DEVENDO SER

Quant

Unid.

R$ Unit.
Maximo

R$ Total

2.141

KG

2,49

5.331,09
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GRAUDA;

2

3

4.

CEBOLINHA VERDE
CEBOLINHA; FRESCA; DE PRIMEIRA; AMANHO
E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER
BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA;
ISENTA DE ENFERMIDADES MATERIAL
394
MACO
TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL;
SEM DANOS FISICOS E MECANICOS
ORIUNDOS DO MANUSEIO E
TRANSPORTE; MACO DE 300 GRAMAS.
COUVE MANTEIGA
COUVE; MANTEIGA; FRESCA; DE PRIMEIRA;
TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES;
DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA; FIRME E
INTACTA; ISENTA DE ENFERMIDADES,
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA
581
MACO
ANORMAL; LIVRE DE RESIDUOS DE
FERTILIZANTES
SUJIDADES,PARASITAS
E
LARVAS; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE;
MACO DE 500 GRAMAS.
SALSINHA
SALSA; FRESCA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E
COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER
BEM DESENVOLVIDA; FIRME INTACTA;
371
MACO
ISENTA DE ENFERMIDADES SUJIDADES,
PARASITAS E LARVA; SEM DANOS FISICOS E
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E
TRANSPORTE; DE 300 GRAMAS.
TOTAL ..............................................................................................R$

1,99

784,06

1,99

1.156,19

1,99

738,29

8.009,63

No valor ajustado no caput desta Cláusula estão incluídos todos os insumos e os tributos, inclusive
contribuições fiscais e parafiscais, previdenciárias e encargos trabalhistas, bem como quaisquer
outras despesas necessárias à execução deste CONTRATO.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAVIGÊNCIA
De vigência do Contrato: o presente Instrumento vigorará até o dia 31/12/2019, contados a partir de
sua assinatura.
Parágrafo Único: A nota de empenho poderá ser alterada nos casos previstos no art. 65 da Lei
8.666/93, desde que haja interesse da Administração.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA
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O objeto deste CONTRATO deverá ser entregue na forma estabelecida no Termo de Referência, parte
integrante deste Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
A CONTRATANTE efetuará o pagamento do fornecimento dos produtos efetivamente entregues, por
meio de crédito em conta bancária em até o 15º (Decimo quinto) dia após a contar da data de
apresentação da Nota Fiscal / Fatura, desde que tenha sido efetuado ateste pelo Gestor do
CONTRATO do recebimento do produto e demais obrigações contratuais assumidas pela
CONTRATADA, conforme previsto na Cláusula Sexta, inciso I, deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro
A CONTRATADA entregará, no protocolo da CONTRATANTE, no mínimo duas vias da Nota Fiscal /
Fatura referente ao objeto deste CONTRATO, fazendo constar, obrigatoriamente, número da OF –
Ordem de Fornecimento, nome e número do Banco, nome e número da agência e número da conta
corrente.

Parágrafo Segundo
A Nota Fiscal / Fatura deverá ser encaminhada a CONTRATANTE com a seguinte identificação:
•ÓRGÃO CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA
• PROTOCOLO GERAL – 2º ANDAR
• Endereço completo: Av. Targino Vargas, Nº 45 – 2º andar
• CEP: 37650-000
Parágrafo Terceiro
No ato do pagamento deverá ser comprovada a manutenção das condições iniciais de habilitação
quanto à situação de regularidade fiscal da empresa, bem como o recolhimento do ICMS da
diferença da alíquota interna e interestadual, quando for o caso de contribuinte cujo domicílio fiscal
não seja o Município de Camanducaia - MG.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento ou estabelecidas em lei, constituem
obrigações da CONTRATADA:
I. Designar 1 (um) representante para figurar como responsável por este CONTRATO;
II. Observar, durante a execução do CONTRATO, o fiel cumprimento das pertinentes leis federais,
estaduais e municipais vigentes ou que venham a viger, sendo a única responsável pelas infrações
que venham a ser cometidas, ficando, desde já, convencionado que a CONTRATANTE poderá
descontar de qualquer crédito da CONTRATADA a importância correspondente a eventuais
pagamentos desta natureza que a CONTRATANTE venha efetuar por imposição legal;

Setor de Compras e Licitações
licitacao@camanducaia.mg.gov.br
Avenida Targino Vargas, 45 – 2º andar – Recanto dos Ypês - Camanducaia – MG
CEP 37650 000 - Telefone 35 3433 1323
CNPJ/MF 17.935.396/0001-61

3

III. Fornecer os produtos em prazo não superior ao máximo estipulado na proposta e somente após o
recebimento da ordem de fornecimento em conformidade com os quantitativos solicitados. Caso o
fornecimento não seja feito dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa estabelecida
neste edital;
IV. Para cada solicitação será expedida uma ordem de fornecimento, por escrito, com a respectiva
data de emissão e prazo para entrega, em 2 (duas) vias de igual teor, assinada pelo representante da
CONTRATANTE;
V. Orientar, se necessário, servidores da CONTRATANTE quanto à correta armazenagem do produto;
VI. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros
em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de
outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
VII. A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da
CONTRATADA para outras entidades, sejam fontes, técnicos ou quaisquer outros.
VIII. Responsabilizar-se pelo ressarcimento de quaisquer danos ou prejuízos causados a
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de execução do CONTRATO, bastando, para tanto,
comunicação por escrito;
IX. Comprovar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, a regularidade de situação perante o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (CRF) e a Previdência Social (CND) e as exigências do
CONTRATO;

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento ou estabelecidas em lei,constituem, ainda,
obrigações da CONTRATANTE:
I. Alocar como Gestor do CONTRATO, a titular Marcele Teresa Alves S. Cisi, e, como integrantes da
Comissão de Recebimento, serão responsáveis pela avaliação do fornecido, pela liquidação da
despesa e pelo atestado de cumprimento das obrigações do CONTRATO;
II. Realizar, quando conveniente, a substituição do Gestor / Comissão de Recebimento, designados
no inciso anterior por outros profissionais, mediante carta endereçada à CONTRATADA;
III. Colocar à disposição da CONTRATADA todas as informações necessárias para a perfeita execução
do CONTRATO, inclusive, permitir o livre acesso de representantes, prepostos ou empregados da
Contratada às dependências da CONTRATANTE
IV. Comunicar à CONTRATADA, por escrito:
a) Quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados com este CONTRATO;
b) A aplicação de eventual penalidade, nos termos deste CONTRATO.
V. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal;
VI. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações
contratuais.

CLÁUSULA OITAVA – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO E DIREITOS
Este CONTRATO obrigará e disciplinará os contratantes e seus sucessores, não podendo nenhum
deles ceder ou transferir o CONTRATO ou quaisquer direitos dele decorrentes.
Parágrafo Único
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É vedada a cessão de qualquer crédito decorrente do presente CONTRATO e de todo e qualquer
título de crédito, emitido em razão do mesmo, que conterá, necessariamente, a cláusula “Não à
Ordem”, retirando-lhe o caráter de circulabilidade, eximindo-se a CONTRATANTE, de todo e qualquer
pagamento ou obrigação a terceiros, por títulos colocados em cobrança, desconto, caução ou outra
modalidade de circulação ou garantia, inclusive quanto aos direitos emergentes do presente
CONTRATO e, em hipótese alguma, a CONTRATANTE aceitará tais títulos, os quais serão devolvidos,
imediatamente, à pessoa jurídica ou física que os houver apresentado.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES
Em caso de atraso injustificado no fornecimento ou de inexecução total ou parcial do CONTRATO, a
CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa no prazo de 5 (cinco)
dias úteis contados da notificação da CONTRATANTE, sem prejuízo da aplicação do disposto nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, conjugado com o artigo 7º da Lei 10.520/02 e com o § 1º do artigo 10
do Decreto nº. 12.472, de 5 de julho de 2005:
a) multa de até 0,5% (meio por cento) sobre o valor do (s) objeto (s) homologado (s), por dia de
atraso em relação aos prazos de entrega fixados para entrega, até o limite de 10% (dez por cento) do
total da homologação;
b) suspensão, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, do direito de participar de licitações e de
contratações com a Administração Pública.
Parágrafo Primeiro
As penalidades previstas nas alíneas “a e “b” do caput desta Cláusula poderão ser aplicadas
conjuntamente;
Parágrafo Segundo
Quando da aplicação das penalidades previstas nas alíneas “b” do caput desta Cláusula, fica a
CONTRATANTE, desde logo, autorizado a reter e compensar, dos créditos da CONTRATADA o valor da
multa devida.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO
O presente CONTRATO poderá ser rescindido:
I. por ato unilateral e escrito pela CONTRATANTE, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e
XVIII do artigo 78 da Lei 8.666/93, com a devida motivação, assegurado o contraditório, no prazo de
5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Cláusula anterior;
II. por acordo entre as partes, mediante autorização da autoridade competente, reduzido a termo, e
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
III. por via judicial, nos termos da legislação.

Parágrafo Primeiro
Rescindido o CONTRATO nos termos dos incisos I a XI e XVIII do artigo 78 da Lei 8.666/93, além de
responder por perdas e danos decorrentes do CONTRATO, a CONTRATADA obriga-se ao pagamento
de multa correspondente a até 10% (dez por cento) do valor total global atualizado deste
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CONTRATO, considerada dívida líquida e certa, autorizando a CONTRATANTE a aplicar o disposto no
artigo 80, incisos I a IV, da Lei 8.666/93, no que couber.
Parágrafo Segundo
Em caso de rescisão pelos motivos previstos nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93, sem
que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos que comprovadamente houver
sofrido, tendo ainda o direito, se for o caso, aos pagamentos devidos pela execução do CONTRATO
até a data da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ÔNUS FISCAIS
Constitui, também, obrigação da CONTRATADA o pagamento de todos os tributos, inclusive
contribuições previdenciárias que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre este
CONTRATO ou seu objeto, podendo a CONTRATANTE, a qualquer momento, exigir da CONTRATADA a
comprovação de sua regularidade. Fica, desde logo, convencionado que a CONTRATANTE poderá
descontar, de qualquer crédito da CONTRATADA a importância correspondente a eventuais
pagamentos dessa natureza, que venha a efetuar por imposição legal.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Este CONTRATO representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele previsto.
Qualquer ajuste complementar que crie ou altere direitos e obrigações há de ser efetuado por
escrito e assinado pelos representantes de ambas as partes.

Parágrafo Primeiro
Integram o presente CONTRATO O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2018 que deu origem a
este contrato e a PROPOSTA apresentada pela CONTRATADA, respectivamente, Anexos I e III a este
Instrumento.

Parágrafo Segundo
A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações contratuais ou ao
exercício da prerrogativa decorrente do CONTRATO não constituirá renúncia ou novação nem
impedirá a parte de exercer seu direito a qualquer tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO
A publicação do extrato do presente contrato no Diário Oficial do Município, ficará a cargo do órgão
que autorizou este certame no item 1.1. do edital e será providenciada no prazo de até 20 (vinte)
dias, contados do 5° dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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As despesas com correrão à conta de dotações a seguir consignadas e as suas fichas correspondentes
para o exercício de 2019:
FICHA: 227 020402 1236500032.262 339030
FICHA: 231 020402 1236500032.362 339030
FICHA: 261 020403 1236100032.054 339030
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS
A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos, serão regulados pelas cláusulas
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando -lhes, supletivamente, os princípios da
teoria geral dos Contratos e das disposições do direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº
8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
Fica eleito pelas partes, com renúncia de qualquer outro, o Foro da Comarca de Camanducaia - MG
para dirimir quaisquer questões oriundas deste Instrumento, renunciando a qualquer outro por mais
privilegiado que seja ou se torne.
E por estarem de acordo com as condições estabelecidas neste Instrumento, as partes assinam o
presente em 03 (três) vias de igual teor.
Camanducaia/MG, 07 de janeiro de 2019.

_______________________________________
O MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA
Edmar Cassalho Moreira Dias
Prefeito Municipal
_______________________________________
JOÃO BATISTA DA VEIGA
CPF nº 461.426.576-68

TESTEMUNHAS:
DIOGO ANTONIO DE FREITAS BARBOSA
CPF nº 044.703.186-47
RG MG nº 11.514.664 SSP/MG

GLAUCO ALEXANDRE DE A. SANTOS
CPF nº 076.836.636-46
RG nº MG nº 12.942.815 SSP/MG

GESTOR DO CONTRATO:
Marcele Teresa Alves de Souza Cisi
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