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CONTRATO No 008/2017 

CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE 

SALGADOS FRITOS E ASSADOS DIVERSOS, Q'JE 

ENTRE SI CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE 

SALINAS/MG E A EMPRESA MARIA AMOROSA 

CARDOSO SILVA OLIVEIRA-MEI. 

Contrato que entre si celebram a Câmara Municipal de Salinas, inscrita no CNPJ sob o n. 

25.216.102/0001-70, corn sede na Rua Bias Fortes, n°. 92, Bairro Centro, Salinas/MG, CEP.: 

39.560-000, neste ato representado pela Presidente, HILTON SANTIAGO SCARES, portador 

do CPF no 550.339.116-00, RG n 9  M - 3.630.373, residente na rua Tiradentes 69, Distrito de 

Nova Matrona, MunicIpio de Salinas/MG, e, do outro lado a empresa: MARIA AMOROSA 
CARDOSO SILVA OLIVEIRA-MEI, estabelecida na Rua Jovina Cruz, N° 301, Bairro Raquel, CEP. 

39.560-000, Salinas/MG, inscrita no CNPJ sob n9. 11.678.453/0001-98, neste ato 

representada pela Sra. MARIA AMOROSA CARDOSO SILVA OLIVEIRA, residente e dorniciliada 

na Rua Jovina Cruz, N° 301, Bairro Raquel, CEP. 39.560-000, Salinas/MG, portador de 

identidade n 2 . MG-3.968.058 - SSP/MG, CPF 784.056.296-53, doravante denominada 

simplesmente CONTRATADA, perante as testemunhas ao final firmadas, pactuarn o presente 

contrato de Fornecimento parcelado de salgados fritos e assados diversos, conforme 

documentacão e condiçöes coristantes do Processo n2 00712017, TP sob o n2 005/2017, que 
fazem parte integrante deste contrato, sujeitando-se as partes as disposicôes da Lei n 9  
8.666/93 em sua redação atual, toda legislação substitutiva e complementar, tendo ainda 

entre si justo e contratado, as cláusulas e condiçôes que se enunciam a seguir e que 

mutuamente outorgam: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1-0 objeto da presente contrato é o Fornecimento parcelado de salgados fritos e assados 

diversos, conforrne anexo I (termo de referencia) do edital, tendo em vista o resultado do 

Processo n o . 007/2017 TOMADA DE PREO n9. 005/2017, julgada no dia 27 (vinte e sete) de 
Novernbro do corrente ano, devidamente homologada. 

1.2 - São partes integrantes e cornplernentares deste contrato, independentemente de 

transcrição, o Processo Licitotérlo n 2. 00712017, TOMADA DE PREO n2. 00512017 e 
respectivas normas, especificaçöes, despachos, pareceres, planilhas, e demais documentos 

dele integrantes. 

CL.AUSULA SEGUNDA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

2.1.- As especificaçOes dos serviços e os respectivos valores unitàrios e tatai sserao  
conforme segue 

ITEM UNID. QTD. DE5cRIçAO -- VALOR VALOR TOTAL 
Unit. F 

01 Unid. 60 Torta de Frango (Tabuleiro Médio medindo R$ 88,00 - R$-5-180,00 

aP4timadamente 40x30 cm)  
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02 Unid. 3500 Salgado frito variado, peso mInimo de 22,1 R$ 0,57 R$ 1.995,00 
gramas 	(Coxinhas 	recheadas 	corn 	frango, 

came; 	pastéis 	recheados 	corn frango,carne; 

croquetes, bolinhos de mandioca corn came, 

salsichas empanadas). __________ ______________ 

03 Unid. 3500 Salgado assado variado, peso rnInimo de 21,3 R$ 0,57 R$ 1.995,00 
grarnas (Esfirmas, pãezinhos, pasteis, empadas 

recheadas corn frango e/ou came, pão pizza).  

VALOR TOTAL R$ 9.270,00 

2.2 - 0 valor total do presente contrato é de: 1$ 9.270,00 (nove ml.' duzentos e setenta 
reals). 

2.3 - Após a assinatura do contrato semé expedida pela contratante, através da autoridade 

competente, a respectiva Ordern de fornecimento, objeto do presente. 

2.4 - 0 pagarnento seré efetuado através da Câmara Municipal de Salinas ern cheque ou 

depósito na conta corrente do favomecido, apOs ernisso de nota fiscal, ern ate 10 (dez) dias 

apOs a entrega dos produtos de acordo corn o termo de referencia anexo ao Edital. 

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS 0RçAMENTARI0S 

3.1 As despesas decorrentes deste contrato correro por conta da dotaço orçamentária: 

01 .....................................................Legislativo 

122.0011.2009.................................MANUT. ATIVIDADES COM OUTROS CUSTEIOS 

3.3.90.30.00 .....................................Material de consumo 

Ficha.................................................20. 

CLAUSULA QUARTA - DAS DIsPOSIçUES GERAIS 

4.1 - DAS OBRIGAçOES: 
4.1.1- A CONTRATANTE, para viabilizar a prestaço dos serviços, se obriga a efetuar os 
pagarnentos devidos a CONTRA TADA nos valores, forma e prazos estabelecidos na cláusula 
segunda deste instrumento. 

4.1.2 0 acornpanharnenta do contrato seré feito pela Presidenta da Câmara Municipal de 
Salinas. 

4.2- CABEA CONTRA TADA 
a) arcar corn o onus das obrigaçOes tributérias, previdenciárias e securitérias devidas ern 
razâo deste contrato; 

b) garantir o fornecirnento dos produtos corn pontualidade na forma estabelecida neste 
instrurnento. 	 -. 

c) - Curnprir rtgorosarnente o prazo pactuado no presente contrato 

d) - Responsabilizar-se por todos os encargos e obrigaçoes soclais, tributarias, trabalhistas 

securitarias e previdenctarias e que incidam cu venham a incidir sobre o objeto deste 
contrato 	
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CLAUSULA QUINTA - DOS PRAZOS DE FORNECIMENTO E LOCAlS DE ENTREGA DO OBJETO 
DA LICITAçAO. 

5.1.- Os produtos deverâo ser entregues conforme quantidade solicitada antecipadamente 

pela Câmara Municipal de Salinas, observadas as necessidades corn base nas reuniöes 

ordinárias e extraordinárias. Seri previamente determinado pela contratante através de sua 

diretoria geral, após a expediço da respectiva ordem de fornecimento e protocolizaçâo da 

mesma na sede da licitante o calendário de entrega semanal ou quinzenal dos lanches, 

devendo a contratada fornece-los na Câmara Municipal de Salinas (endereco constante no 

preârnbulo deste) acandicionados em embalagem limpas e frescos, de modo que venha a 

serem servidos quentes e de excelente qualidade, n5o queimados ou encharcados de 

gordura. 

5.1.1.- A protocolizaço da ordem de fornecimento poderá ser feita per meio eletronico, fax 

ou autrem determinada pela Contratante. 

5.1.2- 0 prazo de vigência do contrato poderá ser prorrogado, mediante aditivo, por motivo 

de força maior, devidamentejustificada. 

5.2- Será negado recebimento do objeto, caso esteja em desacordo com as exigéncias deste 

Edital e do contrato, e aplicadas as sançôes nele previstas, hem coma as previstas no 

contrato e na Lei nQ 8.666/93 e alteraçOes; 

CLAUSULA SEXTA- DOS ENCARGOS 

6.1 Os encargos sociais e previdenciários devidos, na forma da lei vigente, correrâo por 

conta do contratado. 

cLAUSULA SETIMA - DA ATUALIZAçAO HNANCEIRA DO PREO E DA REVISAO 

7.1 A atualizaco financeira do valor cantratado terá como base o Indice Geral de Precos ao 

Consumidor- IPCA/IBGE. 

7.2 Os requerimentos de revisão contratual dever5o ser instruldos com documentos que 

comprovem a fator superveniente imprevisIvel e alhela a vontade das partes, provocador do 
desequilIbria contratual, sob pena de nâo recebimento. 

7.2.1 A administraço responderá em ate 10 (dez) dias üteis o pleito de que trata o item 7.2, 

perlodo durante o qual a contratada se sujeita as sançöes legais, contratuais e editalIcias, em 

caso de recusa na execução do objeta, seja qual for a quantidade. 

7.3 Nos termos dos Art. 11 e 12, da Lei n2 8.880/94, fica vedado o reajuste cantratual. 

CLAUSULA OITAVA - DAS 5ANç6ES ADMINISTRATIVAS 

8.1 - 0 descumprimenta total ou parcial do disposto neste cantrato pela cantratad 

caracterizará sua inadimplência, sujeitando-se a mesma as seguintes sançOes: 	 - 

a) advertência; 	 I 	 - 

b) suspensão temporária do direita de licitar e contratar cam a Administracb Municipa 

canforme disposta no inciso Ill, Art. 87 da Lei 8.666/93. 	 - 

c) declaraçao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administraçao confarr, 
- .- 

7
disposto no inciso IV, do art. 87 da Lei n. 8.666/93; 	 - 	- 
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d) multa de 30% (trinta por cento), mais juros de 0,1% (urn décirno por cento), para cada dia 

de atraso, pelo não cumprirnento do prazo estabelecido para entrega do objeto adjudicado; 

e) mutta de 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, pelo n5o comparecimento para 

assinatura do contrato, ou descumprirnento total ou parcial do presente Contrato; 

f) as rnultas previstas neste Edital podero ser cobradas extra-judicialrnente, por lançamento 

em DIvida Ativa, bern como judicialmente, por execuço ou processo aplicável a espécie; 

g) as rnultas previstas neste item ser5o aplicadas curnulativarnente, scm prejuizo das dernais 

sançöes contratuais, editailcias e tegais. 

CLAUSULA NONA - DAS DISP0SIç6ES FINAlS 

9.1 - 0 descumprimento de quaisquer das cláusulas deste contrato, sem justa causa, implica 

na aplicação das sançöes previstas na Lei Federal 8.666/93, e suas alteraçöes. 

9.2-0 presente contrato: 
9.2.1 - vigerá a partir de sua assinatura, por 12 (doze) meses, encerrando de pleno direito 

corn o comprirnento das obrigaçôes nele estabelecidas. 

9.2.2 - poderé ser rescindido nas condiçöes previstas nos artigo 77 a 80da Lei Federal 

8.666/93 e suas alteraçôes. 

9.2.3 - poderá ser alterado de acordo corn os Artigos 57 e 65 da Lei nQ 8.666/93, através de 

terrno(s) aditivo(s). 

9.2.4 - e regido pela Lei Federal 8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA - DO FORO 

10.1.-As partes elegern para so!uçäo de quatquer pendéncia oriunda da execuço deste 

contrato o foro da cornarca de Salinas/MG, renunciando a qualquer outro, ainda que 

privilegiado. 

Estando assirn justas e contratadas as partes, firmarn o presente instrurnento, em 03 (três) 

vias de igual teor e forma, na presenca das testernunhas abaixo: 

Salinas/MG, 04 de Dezembro de 2017. 

CONTRATANTE: 

Eilton  

PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DE SALINAS 

CONTRATADA:  

Man rnorosa Cardoso Silva Oliveira 

MARIA AMOROSA CARDOSO SILVA OLIVEIRA-MEI 
TESTEMUN HAS 

NOME: 	 NOME: 
CPF: 
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