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MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL nº 014/2019.
CONTRATO Nº 2019.0353.
TERMO DE CONTRATO DE REGISTRO DE PREÇO
DESTINADO
A
AQUISIÇÃO
DE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS
NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES
E
QUANTITATIVOS
CONSTANTES
NAS
SOLICITAÇÕES
DAS
SECRETARIAS REQUISITANTES E UNIFICADAS NO
ANEXO I DESTE EDITAL., QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO/RN, POR
INTERMÉRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E A
EMPRESA F. A. NUNES GONDIM, NA FORMA E
CONDIÇÕES ABAIXO ESTABELECIDAS:
O MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO, Pessoa Jurídica de Direito Público da Administração
Direta, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº. 08.355.489/0001-26, com sua sede na Rua Padre Tertuliano
Fernandes, 21, Centro, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado no
Município de Doutor Severiano – RN, portador do CPF n° 098.470.814-68, e cédula de identidade n°
332.236 SSP/PB, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado:
A empresa F. A. NUNES GONDIM, Pessoa jurídica de direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº.
12.995.411/0001-43 com sede na RUA DESEMBARGADOR HEMETÉRIO FERNANDES, 65,
Município de Martins/RN, neste ato representado (a) por seu Sr(a). FERNANDO ANTONIO
NUNES GONDIM JUNIOR, portador(a) do CPF sob nº 048.622.594-13, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e avançado, e celebram o presente Instrumento,
do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº. 014/2019 e a proposta apresentada pela
CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei
nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente Contrato tem como objetivo o Registro de preço destinado a aquisição de gêneros
alimentícios, a fim de atender as necessidades da administração, conforme especificações e
quantitativos constantes nas solicitações das secretarias requisitantes e unificadas no anexo I deste
edital. conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência e seu Anexo I, parte
integrante Pregão nº 014/2019.
1.2. Lista de itens contratados:
Item Especificação
Unid.
0001 ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO: Frasco com
100 ml, aspecto líquido límpido transparente,
UND
ingredientes (água, edulcorante glicozideos de
esteviol, conservador, benzoato de sódio,

Qtde.
3

Marca/Modelo

Valor unitário

Valor Total

4,85

14,55
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acidulante, acido citríco) sem glúten, com bico
dosador.
0002 BEBIDA LÁCTEA: Sabores (morango e/ou
salada de frutas), acondicionada em embalagem
apropriada, atóxica, de 1 litro; com consistência
cremosa, conservado entre 1 a 10 graus
centigrados; validade mínima de 30 dias a contar L
da data da entrega. O rótulo deverá apresentar
identificação, nome do produto, peso, prazo de
validade, informações nutricionais e selo de
inspeção sanitária.
0003 CALDO DE CARNE em pó-preparado à base de
extrato de carne e condimentos, acondicionado
em caixas íntegra, atóxico. Embalagem de até
116g com as devidas referências nutricionais,
validade mínima de 3 meses a partir da data de
CX
entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as
seguintes informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais.
0004 CARNE DE SOL ORIGEM BOVINA: Resfriada,
aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem
pegajosa, cor: própria da espécie, sem manchas
esverdeadas ou pardacentas, odor: próprio,
embalagem em filme PVC transparente ou saco
plástico transparente, contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade,
marcas apresentando o selo de inspeção (S.I.F,
SIE ou SIM) e carimbos oficiais, de acordo com
as Portarias do Ministério da Agricultura.
0005 CARNE IN NATURA, ORIGEM BOVINA,tipo
alcatra,
apresentação
peça
inteira,
características adicionais sem osso, resfriada,
limpa, aspecto: próprio da espécie, cor: própria
da espécie, sem manchas esverdeadas ou
pardacentas odor: próprio, embalagem em filme
PVC transparente ou saco plástico transparente.
A carne deve passar pela inspeção municipal.
0006 CARNE MOÍDA ORIGEM BOVINA: De 1ª
qualidade sem osso e sem gordura, resfriada,
magra, sem pele, sem gordura, sem contra
peso, sem pontas e abas, limpa, aspecto:
próprio da espécie, não amolecida nem
pegajosa, cor: própria da espécie, sem manchas
esverdeadas ou pardacentas, odor: próprio,
embalagem em filme PVC transparente ou saco
plástico transparente, contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade,
marcas apresentando o selo de inspeção (S.I.F,
SIE ou SIM) e carimbos oficiais, de acordo com
as Portarias do Ministério da Agricultura.
0007 CARNE TIPO COSTELA BOVINA: Resfriada,
aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem
pegajosa, cor: própria da espécie, sem manchas
esverdeadas ou pardacentas, odor: próprio,
embalagem em filme PVC transparente ou saco
plástico transparente, contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade,
marcas apresentando o selo de inspeção (S.I.F,
SIE ou SIM) e carimbos oficiais, de acordo com
as Portarias do Ministério da Agricultura.
0008 FEIJÃO CORDA NOVO TIPO 01: Livre de
sujidades, parasitas e larvas, constituído no
mínimo 90% a 98% de grãos inteiros e íntegros,
na
cor
característica,
a
variedade
correspondente de tamanho e formatos naturais
maduros, limpos e secos, na composição

250

3,49

872,50

60

1,25

75,00

KG

100

21,90

2.190,00

KG

100

22,00

2.200,00

KG

100

19,00

1.900,00
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100

14,20

1.420,00
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100

3,98

398,00
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0009

0010

0011

0012

centesimal de: 22 g de proteína, 1,6 g de lipídios
e 60,8 g de carboidratos- emb. de 1
kg.(resolução ANVISA cnnpa nº 12/78).
FRANGO EM PEDAÇOS CONGELADOS
(COXA E SOBRECOXA SEPARADAS). Frango
semi-processado; 1ª qualidade, coxa e
sobrecoxa, partes inteiras, sem tempero;
congelado; com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios;
sem
manchas
e
parasitas;
acondicionado
em
embalagem
plástica
transparente e atóxica. O produto deve estar em
perfeitas condições de uso, devendo obedecer o
valor limite de 6% de agua.
MELÃO: Tipo amarelo, 1ª qualidade; Tamanho e
Coloração: Uniformes, Consumo Imediato e em
escala, no decorrer da semana no máximo 5
(cinco)
dias
antes
do
vencimento.
Características: Produto selecionado com polpa
firme e intacta, devendo ser maduro e entre
maduro, sem danos físicos oriundos do
manuseio e transporte.
MILHO DE PIPOCA; de primeira qualidade,
beneficiado, polido, limpo; isento de sujidades,
parasitas e larvas; admitindo umidade máxima
de 14% por peso; e suas condições deverão
estar de acordo com a instrução normativa nº 60,
de 22/12/11. Com 500g.
MINGAU DE ARROZ - Embalagem de 230 g
Mucilagem a base de arroz pré-cozido
adicionado de vitaminas e minerais, tipo mucilon
ou similar. Características técnicas: Farinha de
arroz, açúcar, amido, carbonato de cálcio,
fosfato de sódio dibásico, maltodextrina, sais
minerais, vitaminas, aromatizante vanilina. Não
deve apresentar entre os ingredientes: Leite ou
Traços de Leite. Contém glúten Prazo de
validade: mínimo de 3 meses a partir da data de
entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as
seguintes informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais.

KG

100

8,90

890,00

KG

80

2,77

221,60

PCT

15

2,75

41,25

PCT

30

3,80

114,00

100

9,52

952,00

100

8,28

828,00

100

8,28

828,00

0013 PEITO DE FRANGO: Congelado, com adição de
água de no máximo 6%, aspecto próprio, não
amolecido, e nem pegajoso, cor própria sem
manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprios,
com ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Embalagem
em
saco
de
polietileno
transparente, atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade do produto KG
até o momento do consumo. Não ultrapassar de
30 dias de congelamento. Deverá constar na
embalagem
dados
de
identificação,
procedência, informações nutricionais, data de
validade, quantidade do produto, nº do registro
no SIF, SIE ou SIM, com prazo de validade
mínimo de 30 dias a partir da data de entrega.
0014 POLPA DE FRUTA. Sabor Cajá. Congelada,
preparada com frutas sãs, limpas e isentas de
parasitos e detritos animais ou vegetais. Não
deve conter fragmentos das partes não
comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas
á sua composição normal. Deverá se apresentar KG
acondicionada em embalagens transparentes
com peso líquido de 01 Kg, com informações
nutricionais de acesso ao consumidor.
Proveniente de estabelecimento com Selo de
Inspeção Sanitária.
0015 POLPA DE FRUTA. Sabor acerola.Congelada, KG
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0016

0017

0018

0019

0020

0021

preparada com frutas sãs, limpas e isentas de
parasitos e detritos animais ou vegetais. Não
deve conter fragmentos das partes não
comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas
á sua composição normal. Deverá se apresentar
acondicionada em embalagens transparentes
com peso líquido de 01 Kg, com informações
nutricionais de acesso ao consumidor.
Proveniente de estabelecimento com Selo de
Inspeção Sanitária.
POLPA DE FRUTA. Sabor caju. Congelada,
preparada com frutas sãs, limpas e isentas de
parasitos e detritos animais ou vegetais. Não
deve conter fragmentos das partes não
comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas
á sua composição normal. Deverá se apresentar
acondicionada em embalagens transparentes
com peso líquido de 01 Kg, com informações
nutricionais de acesso ao consumidor.
Proveniente de estabelecimento com Selo de
Inspeção Sanitária.
POLPA DE FRUTA. Sabor Goiaba.Congelada,
preparada com frutas sãs, limpas e isentas de
parasitos e detritos animais ou vegetais. Não
deve conter fragmentos das partes não
comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas
á sua composição normal. Deverá se apresentar
acondicionada em embalagens transparentes
com peso líquido de 01 Kg, com informações
nutricionais de acesso ao consumidor.
Proveniente de estabelecimento com Selo de
Inspeção Sanitária.
POLPA DE FRUTA. Sabor Manga.Congelada,
preparada com frutas sãs, limpas e isentas de
parasitos e detritos animais ou vegetais. Não
deve conter fragmentos das partes não
comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas
á sua composição normal. Deverá se apresentar
acondicionada em embalagens transparentes
com peso líquido de 01 Kg, com informações
nutricionais de acesso ao consumidor.
Proveniente de estabelecimento com Selo de
Inspeção Sanitária.
PÃO DOCE: 1ª qualidade, superfície macia, lisa,
brilhante, com miolo consistente e sedoso;
composição mínima da massa: farinha de trigo
fortificado com ferro e acido fólico, açúcar,
gordura vegetal e outras substâncias permitidas;
embalado em saco plástico atóxico, e em
ótimas condições. Deve atender às normas de
rotulagem geral, nutricional e específicas no
respectivo Regulamento Técnico, quando for o
caso.
PÃO FRANCÊS: 1ª qualidade. Produto
fermentado, preparado, obrigatoriamente, com
farinha de trigo, sal (cloreto de sódio) e água,
que se caracteriza por apresentar casca
crocante de cor uniforme castanho - dourada e
miolo de cor branco creme de textura e
granulação fina não uniforme.
REPOLHO BRANCO: Repolho híbrido de
primeira qualidade, com grau de maturação tal
que
lhes
permita suportar
transporte,
manipulação e conservação adequada para
consumo mediato e imediato, apresentando cor,
tamanho e conformação uniformes,
sem
manchas,
machucaduras,
bolores,
sujidades, ferrugem ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e qualidade. Livre
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0,39

117,00

UND

300

0,39

117,00

40

4,98

199,20

KG

Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

CNPJ: 08.355.489/0001-26
Rua Pe. Tertuliano Fernandes, 21 – Centro. CEP: 59910 000. Tel.:(84) 3356 0002
www.doutorseveriano.rn.gov.br – e-mail: licitacao@doutorseveriano.rn.gov.br
de resíduos de fertilizantes.
0022 REPOLHO ROXO: Repolho roxo híbrido de
primeira qualidade, com grau de maturação tal
que
lhes
permita suportar
transporte,
manipulação e conservação adequada para
consumo mediato e imediato, apresentando cor,
KG
tamanho e conformação uniformes, sem
manchas, machucaduras, bolores, sujidades,
ferrugem ou outros defeitos que possam alterar
sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de
fertilizantes.
0023 VINAGRE Características técnicas: Fermentado
acético de álcool, acidez 4%. Embalagem: Deve
estar intacta, acondicionada em garrafas
plásticas resistentes, contendo 500 ml. Prazo de
Validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de
UND
entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as
seguintes informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais.

40

5,90

236,00

22

1,85

40,70

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2.1. O valor deste contrato, de R$ 16.139,80 (dezesseis mil cento e trinta e nove reais e oitenta
centavos).
2.2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada
pela CONTRATADA no Pregão Presencial nº. 014/2019 e na Cláusula Primeira deste instrumento
são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer
obrigação quanto a sua execução ou pagamento.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL
3.1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Presencial nº 014/2019,
realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais
normas vigentes.
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
4.1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº
8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
5.1. O prazo de vigência deste Contrato será da data de sua Assinatura até 25 de outubro de 2019,
com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de
expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
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6.1. Caberá ao CONTRATANTE:
6.1.1. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do
CONTRATANTE para a entrega dos produtos;
6.1.2. Impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;
6.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA;
6.1.4. Devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;
6.1.5. Solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pela
Secretaria Municipal Requisitante;
6.1.6 - Solicitar, por intermédio de Autorização do Fornecimento expedida pela Secretaria
Municipal requisitante, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;
6.1.7 - Comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos
e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
7.1. Caberá à CONTRATADA:
7.1.1 - Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos
serviços, tais como:
a) Salários;
b) Seguros de acidentes;
c) Taxas, impostos e contribuições;
d) Indenizações;
e) Vale-refeição;
f) Vales-transportes; e
g) Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
7.1.2 - Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE,
porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;
7.1.3 - Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho,
devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem
e às normas disciplinares do CONTRATANTE;
7.1.4 - Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do
CONTRATANTE;
7.1.5 - Responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a prestação do fornecimento do produto, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo
CONTRATANTE;
7.1.6 - Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o
fornecimento do produto;
7.1.7 - Efetuar a entrega no local indicado na Autorização de Fornecimento, conforme
cronograma de entrega e após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pela
Secretaria Municipal de Requisitante ou servidor designado para este fim, ou mesmo pela Gerência
de Compras;
7.1.8 - Efetuar a prestação de serviço nos horários constantes na Autorização de Serviço,
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conforme a necessidade, após o recebimento da Autorização de serviço da secretaria requisitante ou
servidor designado para este fim, ou mesmo pela Gerência de Compras;
7.1.9 - Efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pela
Secretaria Municipal de Requisitante;
7.1.10 - Comunicar a Secretaria Municipal Requisitante do CONTRATANTE, por escrito,
qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e
7.1.11 - A obrigação de manterem-se, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no Pregão Presencial nº 014/2019.
7.2. O objeto desta licitação deverá ser fornecido ou realizado no prazo estabelecido em edital após a
assinatura do contrato e recebimento da ordem de fornecimento, podendo variar segundo as
necessidades da administração.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS.
8.1. À CONTRATADA caberá, ainda:
8.1.1 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez
que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
8.1.2 - Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie,
forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda
que acontecido em dependência do CONTRATANTE;
8.1.3 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas
ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
8.1.4 - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicação deste Contrato.
8.2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE,
nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
9.1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
9.1.1 - Expressamente proibida à contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do
CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;
9.1.2 - Expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se
houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e
9.1.3 - Vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste
Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
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10.1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado pela Secretaria requisitante ou servidor designado
para esse fim, ou mesmo pela Gerência de Compras, representando o CONTRATANTE, permitida a
contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
10.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Coordenador Administrativo
da Secretaria Municipal Requisitante designado para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade
Competente da PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO, em tempo hábil para a
adoção das medidas convenientes.
10.3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE,
durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for
necessário.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO
11.1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá a Secretária (o) ou
servidor designado pela Secretaria Municipal Requisitante do CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA
12.1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação
orçamentária EXERCICIO 2019. E terá a seguinte dotação orçamentária:
Unidade Orçamentária
Projeto/Atividade
Classificação Econômica

03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2003-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AMINISTRAÇÃO
3.3.90.30.00-Material de Consumo,100.

Unidade Orçamentária
Projeto/Atividade

02.009- FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.038- REPASSE FNAS- SCFV/ SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT.
DE VINCULO.
2.067- REPASSE DO OFNAS- MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS,
FONTE 311.
3.3.90.30.00-Material de Consumo.129.

Classificação Econômica
Unidade Orçamentária
Unidade Orçamentária
Projeto/Atividade
Projeto/Atividade

02.009- FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.012- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE.
2.020- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
2.061-MANUT
DO
FUNDO
DOS
DIREITOS
DA
C.
E
ADOLESCENTE.FONTE 312.
2.021 – REPASSE DO FNAS – BLOCO DA GESTÃO DO PROG BOLSA
FAMÍLIA E DO C. ÚNICO.
2.039- MAN FUNDO MUN DOS DIREITOS DA C. E DO ADOLESCENTE.

Classificação Econômica

3.3.90.30.00-Material de Consumo,100.

Unidade Orçamentária

02.006- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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Projeto/Atividade
Classificação Econômica

2.032- APLICAÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE.
3.3.90.30.00-Material de Consumo,155.

Unidade Orçamentária
Projeto/Atividade

02.004- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
2.036-TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.
E HOSPITALAR.
3.3.90.30.00-Material de Consumo, 114.
PROCESSO 25000.126449/2019-46.

Classificação Econômica

Unidade Orçamentária
Projeto/Atividade
Classificação Econômica

02.006- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
2.007- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
3.3.90.30.00-Material de Consumo,100.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
13.1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo
CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao
fornecedor no prazo de 30 (trinta) dias contados da apresentação dos documentos junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO.
13.2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de
comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal,
Tribunal do Trabalho, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em
original ou em fotocópia autenticada.
13.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os
produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as
especificações apresentadas e aceitas.
13.4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas
ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
13.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira
por atraso de pagamento.
13.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira
devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento
da parcela, ser a seguinte:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX)
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____
365
I = (6/100)
_______
365
I = 0,0001644
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
13.6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser
apresentada posteriormente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
14.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos nos Arts. 57 e/ou 65 da Lei 8.666/93,
desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas
justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
15.1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato
poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto
no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n. º 8.666/93.
15.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar na mesma condição licitada os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser
contratado.
15.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as
supressões resultantes de acordo celebradas entre as partes contratantes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES
16.1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais
obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa,
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
16.1.1 - Advertência;
16.1.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de
inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
16.1.3 - Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o
máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA,
injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à
solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima
deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
16.1.4 - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o
máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA,
injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à
solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima
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deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
16.1.5 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração da PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO, por até 2 (dois) anos.
Obs.: as multas previstas nos subitens 16.1.1 a 16.1.5 desta Condição serão recolhidas no prazo
máximo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.
16.2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:
16.2.1 - Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
16.2.2 - Não mantiver a proposta, injustificadamente;
16.2.3 - Comportar-se de modo inidôneo;
16.2.4 - Fizer declaração falsa;
16.2.5 - Cometer fraude fiscal;
16.2.6 - Falhar ou fraudar na execução do Contrato;
16.2.7- Não celebrar o contrato;
16.2.8- Deixar de entregar documentação exigida no certame;
16.2.9- Apresentar documentação falsa.
16.3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua
inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couberem às demais
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.
16.4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela
Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta
Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
16.5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do
CONTRATANTE, poderá ser aplicado à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando
dos pagamentos a serem efetuados.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO
17.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
17.2. A rescisão do Contrato poderá ser:
17.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos
casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a
CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
17.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;
17.2.3 - Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
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17.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
17.3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Obs.: O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo por mútuo acordo ou
conveniência administrativa, devendo as partes notificar com 15 (quinze) dias de antecedência, não
cabendo nenhum valor a título de reclamação, indenização ou qualquer outro título, presente ou
futuramente, sob qualquer alegação ou fundamento.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA
CONTRATADA
18.1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão Presencial nº. 014/2019 cuja realização
decorre da autorização do Sr. FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA, e da proposta da
CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
19.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de SÃO MIGUEL, com
exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas) vias de
igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Doutor Severiano/RN, em 07 de outubro de 2019.

________________________________________________
FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DR SEVERIANO
CNPJ/MF Nº 08.355.489/0001-26
CONTRATANTE

________________________________________
FERNANDO ANTONIO NUNES GONDIM JUNIOR
CPF: 048.622.594-13
F. A. NUNES GONDIM
C.N.P.J.: 12.995.411/0001-43
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CONTRATADA (O)

TESTEMUNHAS:
1.___________________________________________________________________________
C.P.F.:
2.___________________________________________________________________________
C.P.F.:
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EXTRATO DE CONTRATO

ORIGEM: PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2019
CONTRATO N°: 2019.0353.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO
CONTRATADA (O): F. A. NUNES GONDIM / CNPJ: 12.995.411/0001-43
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NAS SOLICITAÇÕES
DAS SECRETARIAS REQUISITANTES E UNIFICADAS NO ANEXO I DESTE EDITAL.
VALOR TOTAL: R$ 16.139,80 (DEZESSEIS MIL CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E
OITENTA CENTAVOS).
PROGRAMA DE TRABALHO:
A DESPESA COM O FORNECIMENTO DO PRODUTO DE QUE TRATA O OBJETO, ESTÁ A
CARGO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2019:
Unidade Orçamentária
Projeto/Atividade
Classificação Econômica

03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2003-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AMINISTRAÇÃO
3.3.90.30.00-Material de Consumo,100.

Unidade Orçamentária
Projeto/Atividade

02.009- FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.038- REPASSE FNAS- SCFV/ SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT.
DE VINCULO.
2.067- REPASSE DO OFNAS- MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS,
FONTE 311.
3.3.90.30.00-Material de Consumo.129.

Classificação Econômica
Unidade Orçamentária
Unidade Orçamentária
Projeto/Atividade
Projeto/Atividade

02.009- FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.012- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE.
2.020- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
2.061-MANUT
DO
FUNDO
DOS
DIREITOS
DA
C.
E
ADOLESCENTE.FONTE 312.
2.021 – REPASSE DO FNAS – BLOCO DA GESTÃO DO PROG BOLSA
FAMÍLIA E DO C. ÚNICO.
2.039- MAN FUNDO MUN DOS DIREITOS DA C. E DO ADOLESCENTE.

Classificação Econômica

3.3.90.30.00-Material de Consumo,100.

Unidade Orçamentária
Projeto/Atividade
Classificação Econômica

02.006- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
2.032- APLICAÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE.
3.3.90.30.00-Material de Consumo,155.

Unidade Orçamentária

02.004- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
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Projeto/Atividade
Classificação Econômica

Unidade Orçamentária
Projeto/Atividade
Classificação Econômica

2.036-TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.
E HOSPITALAR.
3.3.90.30.00-Material de Consumo, 114.
PROCESSO 25000.126449/2019-46.

02.006- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
2.007- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
3.3.90.30.00-Material de Consumo,100.

VIGÊNCIA: 07 DE OUTUBRO DE 2019 A 25 DE OUTUBRO DE 2019.
DATA DA ASSINATURA: 07 DE OUTUBRO DE 2019.

