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CONTRATO N° 009/2017 

CONTRATO 1W FORNECIMENTO PARCELADO 

DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE 

LIMPEZA E IX CONSUMO, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE 

SALINAS/MG E A EMPRESA COMERCIAL DE 

ALIMENTOS CMV LTDA - ME. 

Cant rato que entre si celebram a Câmara Municipal de Salinas, inscrita no CNPJ sob a n2. 

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, EILTON SANTIAGO SCARES, portador 
do CPF n2 550.339.116-00, RG n2 M - 3.630.373, residente na rua Tiradentes 69, Distrito de 
Nova Matrona, MunicIpio de Salinas/MG, e, do outro lado a empresa: COMERCIAL DE 
ALIMENTOS CMV LTDA - ME, estabelecida na praça Moisés Ladeia, ri ° . 94, centro, 

Salinas/MG, CEP.: 39.560-000, inscrita no CNN sob n2. 14.836.132/0001-62 e lnscriço 

Estadual ri 2 . 001.895.033.00-83, conta corrente bancária n o . 27521-2 Agenda n°. 0976-8 

Banco do Brasil, neste am representada p&o Sr APARECtDO ANTONIO VIEIRA, brastlesra, 

empresário, casado sob regime de comunha universal de bens, residente e domidiliado na 
Rua ioäo Ribeiro, n o . 66, Centro, Salinas/MG, CEP. 39.560-000, portador de identidade n2. 

MG-2.091.125, expedida pela SSP/MG, CPF 317.418.276-04, doravante denominado 

simplesmente CONTRATADA, perante as testemunhas ao final tirmadas, pactuam a 

presente contrato de Fornecimento parcelado de géneras alimentIcios, material de limpeza 

e de consumo, conforme documentaçäo e condiçOes constantes do Processo n9 009/2017, 
TP sob o n9 007/2017, que fazem parte integrante deste contrato, sujeitando-se as partes 

as disposiçöes da Lei n-° 8.666/93 em sua redaçäo atual, toda Iegislaçao substitutiva e 

complementar, tendo ainda entre si justo e contratado, as c)áusulas e condiçOes que se 

enunciam a seguir e que mutuamente outorgam: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1-0 abjeto da presente contrato é a Fornecimento parcelado de géneros alimentIcios, 

material de limpeza e de consumo, conforme anexa I (termo de referenda) do edith), tendo 

em vista o resultado do Processo W. 009/2017 TOMADA DE PRCO n2.007/2017, realizada 

no dia 08 de dezembro do corrente ano, devidamente homologada. 

1.2 - Sac partes integrantes e complementares deste contrato, independentemente de 

transcriçao, a Processo Licitatorio n2. 00912017, TOMADA DE PREO n9 00712017 e 
respectivas norrnas, especificacbes, despachos, pareceres, planilhas, e demais dacurnetps 

dele integrantes 

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
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2.1.- As especificaçOes dos serviços e os respectivos valores unitários e totals serão 

conforme segue: 

ITEM UNID. QTD.1 - 	 DESCRIcAO MARCA VALOR 
Unit. 

VALOR 

TOTAL 

05 Kg 220 Pão Frances, unidade de 50 gramas Paladar 11,90 2.618,00 

06 Kg 220 Päo doce redondo, unidade de 50 gramas. Paladar 11,90 2.618,00 

07 Kg 60 Biscoito Tradicional dotipo "Escrevido" Paladar 22,00 
08 Kg 85 Bolo comum (milho, queijo, coco)  Paladar 11,29 959,65 

12 Kg 02 Canela em casca 29,90 59,80 

73 Unid. 1.030 Polpas de frutas naturals 200 gramas cada. 

(rendiniento 1 litro de suco natural por 
unidade de polpa, sem perder a consistência  

e sabor da fruta.)  

Paladar 3,90 4017,00 

VALOR TOTAL 11.592,45 

2.2 - 0 valor total do presente contrato é de: R$ 11.592,45 (onze mil quinhentos e 
noventa e dois reals e quarenta e cinco centavos). 

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

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

2.4 - 0 pagamento serth efetuado através da Câmara Municipal de Salinas em cheque ou 

deposito na conta corrente do favorecido, após emissâo de nota fiscal, em ate 30 (trinta) 

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

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORçAFWENTARI05 

3.1 As despesas decorrentes deste contrato correrâo por conta da dotaçâo orçamentária: 

01 Legislativo 

122 Administraço Gera] 

0011 Processo Legislativo 

122.0011.2009 MANUT. ATIVIDADES COM OUTROS CUSTEIOS 

3.3.90.30.00 	 Material de consurno 

Fi ch a 

3.2 Transcorrido o exercIclo financeiro atual, as despesas decorrentes do presente 

contrato correrào por conta de dotaçäo orcamentária do exercIcio financeiro respectivo 

sob forma de apostila. 

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIcOES SEMIS 

4.1 - DAS 0BRIGAç15ES: 
4.1.1- A CONTRA TANTE, para viabilizar a prestação dos serviços, se obriga t: 

pagamentos devidos a CONTRATADA nos valores, forma e prazos estaS 

cláusula segunda deste strumento. 
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4.1.2 0 acompanhamento do contrato seré feito pela Direção Gera[ da Cérnara Municipal 

de Salinas. 

4.2- CABEA CONTRA TADA 
a) arcar corn o onus das obrigaçöes tributárias, previdenciárias e securitárias devidas em 

razâo deste contrato; 

b) garantir o fornecimento dos produtos corn pontualidade na forma estabelecida neste 

instrumento. 

c) - Cumprir rigorosamente o prazo pactuado no presente contrato. 

d) - Resporisabilizar-se por todos as encargos e obrigacôes sociais, tributárias, 

trabalhistas, securitarias e previdenciárias e que incidarn ou venharri a incidir sabre a 

objeto deste contrato. 

CLAUSUL.A QUINTA - DOS PRAZOS DE FORNECIMENTO E LOCAlS DE ENTREGA DO 
OBJETO DA LICITAçAQ. 

5.1.- Os produtos, objeto da presente licitaço, seräo solicitados de acordo corn a 

necessidade das direço geral e devero ser entregues no local abaixo, tie acordo corn a 

quantidade solicitada no prazo rnáximo tie 08 (oito) dias, após o recebirnento cia NAF 

(Nota de Autorizaç5o de Fornecimento), devendo estes prazos serern cumpridos pela 

contratada, sob pena de resciso e demais sançôes previstas neste Edita), no contrato e 

na Lei n 9 . 8.666/93 e alteraçöes. 

Os produtos devero ser entregues no local abaixo descrito: 
Câmara Municipal de Salinas 

Rim Bias Fortes, no. oz, Bairro Centro, 

CEP.: 39.560-000 - Salinas/MG, 

52 No ato cia entrega, as produtos nâo perecIveis devero estar corn prazo tie valiclade 

conforme descrito no Anexo I. Os itens que nao constarem prazo especifico no Anexo I, 

deverão ser entregues corn prazo de validade tie, no minima, 03 (trés) meses. 

5.3 A Licitante vencedora ficará obrigada a trocar, as suas expensas, a material que vier a 

ser recusado, sendo que o ato de recebirnento não irnportará sua aceitacão. 

5.4 Independenternente da aceitação, a adjudicatéria garantirá a qualidade dos 

rnateriais/produtos abrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue 

em desacordo corn apreseritado na proposta. 

5.5 A licitante vencedora, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização par parte cia 

Câmara, encarregada de acompanhar a entrega dos materiais/produtos prestando 

esclarecimenta solicitados, atendendo as reclamaçOes formuladas, inclusive todas as 

entregas e anexar a Nota Fiscal, qua) deverth ser acornpanhado por urn encarregado cia 

Pasta. 

CLAUSULA SEXTA- DOS ENCARGOS 

6.1 Os encargos soclais e previdenciários devidos, na forma da lei vigente, correrao par 

contado contratado. 	 - - - 

CLAUSULA SETIMA - DJ ATUALIZAçA0 FINANCEIRA DO PREO E DA REVISAO 
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7.1 A atualização financeira do valor contratado terá coma base a (ndice Geral de Preços 

ao Consurnidor - IPCA/IBGE. 

7.2 Os requerirnentos de revisäa contratual devero ser instrurdos corn documentos que 

comprovern o fator superveniente imprevisIvel e aihelo a vontade das partes, provocador 
do desequflibrio contratual, sob pena de no recebirnento. 

7.2.1 A administraçäo responderá em ate 10 (dez) dias Qteis o pleito de quo trata o item 

7.2, perIodo durante o qual a contratada se sujeita as sançôes legais, contratuals e 

editalicias, ern caso de recusa na execucäo do objeto, seja qual for a quantidade. 

7.3 Nos ter mos dos Art. 11 e 12, da Lei n2 8.880/94, fica vedado o reajuste contratual. 

CLAUSULA OITAVA - DAS sANcOEs ADMINISTRATIVAS 

81 - 0 descurnprimento total ou parcial do disposto neste contrato pela contratada 

caracterizará sua inadirnplencia, sujeitando-se a mesma as seguintes sancOes: 
a) advertência; 

b) suspenso temporária do direito de licitar e contratar corn a Administracao Municipal, 
conforme disposto no inciso Ill, Art. 87 da Lei 8.666/93. 

c) declaraçäo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Adrninistraço, cortforme 
disposto no inciso IV, do art. 87 da Lei nQ 8.666/93; 

d) multa de 30% (trinta par cento), mais juros do 1% (urn par cento), pan cada dia de 

atraso, polo no curnprimento do prazo estabelecido para entrega do objeto adjudicado; 
e) multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, pelo nâo comparecimento 

para assinatura do contrato, ou descumprimento total ou parcial do presente Contrato; 

f) as multas previstas neste Edital poderao ser cobradas extra-judicialmente, por 

lançarnento em Divida Ativa, bern corno judicialmente, por execuçäo ou processo 

aplicáve( a espécie; 

g) as multas previstas neste item seräo aplicadas cumulativamente, sem prejuizo das 

demais sancôes contratuais, editalIcias e legais. 

CLAUSULA NONA - DAS DIsPoslçOEs FINAlS 

9.1 - 0 descurnprimento de quaisquer das cláusulas deste contrato, sern justa causa, 

implica na aplicaçâo das sançôes previstas na Lei Federal 8.666/93, e suas alteraçoes. 

9.2 - 0 presente contrato: 
9.2.1 - vigerá por 12 (doze) rneses após assinatura, encerrando de pleno direito corn o 

cornprimento das obrigacôes nele estabelecidas. 

9.2.2 - poderá ser rescindido nas condiçöes previstas nos artigo 77 a 80 da tel Federal 

8.666/93 e suds alteraçOes. 

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

determo(s) aditivo(s). 

924- e regido pela Lei FederalS 666/93 

CIAUSULA DECIMA - DO FORO 
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CONTRATADA: 

CMV LTDA - ME 

&maya c9ir/znc0aide && 

10.1.-As partes elegem para soluç5o de qualquer pendência oriunda da execuç5o deste 
contrato o foro da comarca de Salinas/MG, renunciando a qualquer outro, ainda que 
privilegiado. 

Estando assim justas e contratadas as partes, firrnam o presente instrumento, em 03 
(trés) vias de igual teor e forma, na presenca das testemunhas abaixo: 

Salinas/MG, 11 do dezembro de 2017. 

CONTRATANTE: 

AGO SOARES 

PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DE SALINAS 

TESTEMUN HAS: 

vgaolra 	LIILU 
NOME: 	 'N'OME: 
CPF: 04t.0009416- 1.9 	CPF: 
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