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coN'rRATo eARA RourslçÃo DE

cÊnrnos alrnneruríctos pEREcívers e
ttÃo pe RrcÍvrts, DESTtNADos

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E A
EMPRESA LM COMERCIO LTDA. - ME,

COMO MELHOR ABAIXO SE DECLARA:

,I CONITAIO CEICbTAdO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . SMS COM SEdC NA

cidade de Santa lzabel do Pará, Estado cjo Pará, representada neste ato por sua
Secretária, DEBCIRA FRAIICISCA DA SILVA JARES ALVES, brasileira, nomeada
através de Decreto Municipal 03012017, inscrito no CPF sob o número 2g1.765.902-
59 e portadora da Carteira de ldentidade no 'i 463734 PC/PA, residente e domiciliado
na Av. Ananinr, Ananindeua, no '175, Ananirrdeua/PA, CEp: 67030-150 doravante
denominada GONTRATANTE e a LM coMERcto LTDA" - ME, cNpJ:
05.788'495/0001-89, Endereço: Rua Sebastião Silveira Santos, no 234, Bairro:
Lui;:ote de Freitas, CEP: 38.414-306, Uberlânciia/MG, representada neste ato por
MARISA DH FATIItiIA OLIMPIO REIS, Biasileira, casada, comerciante, portador do
CPF no 481'655.9Ü6"00, carteira cJe identidade no M-3.644.076. , residente
domiciliário na Rua Osvaldo Samora, no 123, Luizote de Freitas, Uberlândia - MG,
CEP. 38.414-292, e IVANI llos REIS, Brasileiro, solteiro, comerciante, portador do
CPF no 321.298.156-34, carteira de identiclade no M-1.061.166, residente
domiciliário na Rua Osvaldo Sarnora. rf 123, i-uizote ce Freitas, Uberlândia - MG,
CEP: 38'414-292, denominado CCNTRATAD/\, resolvem celebrar o presente
contrato, realizarlo mediante proceclimento licitatorio, na modalidade pREGÃO

ELETRÔNlco sRp Íro. t)ct11Da17-pMSlp, do tipo menor preço, por item,
observando o que consta clo processo n.o 0a11aa17-pMslp sujeitando-se as
partes aos corrialrdos da Lei n.o 1ü.52.0102 e 8.666/1gg3, observadas as cláusulas
e condiçÕes seguintes.

CLÁUSULA [rRlIt/IEiRA . I}Ü OIÍSJETÜ

1' - Contrataçâo de etnpresa especializada em fornecimento de gêneros
alimentícios perecír.ieís e não perer:íve.:is, nasj especificações que seguem:
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ITE M orscnlÇÃo E ESÍ,ECtFtcnÇors UND
TOTAL
GERA

L

VALOR
ururrÁRro

VALOR
TOTAL MEDIO

tc

CAFE em pó, Produto torrado e moíctro, conr
categoria de qualidade tradicional devem
apresentar arorna e sabor característico do
produto, podendo ser suave ou intenso.
Embalaqem primaria individual de 500q

Kg 500 R$16,00 R$8.000,00

V/\LÜR TOTAL BLOBAL Rs8.000,00

CLAUSULA SEGUNDA . DO PREÇO E DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO

2 - O valor total do contrato e de R$ 8.000,00 (Oito mil reais) irreajustáveis, já

considerados os tributos, seguros, tarifas e demais despesas decorrentes da

execução do objeto.

2.1" O pagamento será efetuado ern até 30 (tr!nta) dias a partir do fornecimento do

objeto contratual, mediante a apresentaçáo da Fatura (Recibo e Nota Fiscal)

devidamente atestada e visada pelo setor competente e Relatclrio do Fiscal do

Contrato desigrrado pela PMSIP sob a interveniência da SEMED, discriminado no

subitem abaixo, assegurando que o material entregue está em conformidade com o

Memorial Descritivo.

2.2.1 A SETARIÂ, M[.iNlclp/\l- t]E sAl..,DE - s,M§ com sede na cidade de Santa

lzabel do Pará, Esti'rdo do Pará, atuará como fiscal do contrato.

2.3 - Nenhum paganrento será efetuado à contratada enquanto pendente de

Iiquidação ou qualquer r-rt:rigação financeira que lhe for irnposta, em virtude de

penalidade ou inadinrrrlêircia.

CLÁUSUI-A TERCEIH.A-- DA viGÊI.üsI/\ Do CCINl.RATo

3,1 - O r:ontrato terá vigência Ce12 (daze\ i'Íleses, a partir da data da publicação de

seu extrato no Diário Oficial do Estardo.
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3.1.1 - O prazo supra estabelecido poderá ser prorrogado nos termos estabelecidos

e autorizados na Lei 8.666/93 e alteraçÕes.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DA ENTREGA E LOCAL DE RECEBIMENTO

DO OBJETO DA UCiTAÇÃO

4.1 - O fornecedor deverá entregar o objeto desta licitação nos prazos, quantidades,

especificaçÕes e termos dispostos no Termo cle P.eferência do Edital que originou o

presente contrato e o integra independentemente de sua transcrição, em dias e horários

de expediente.

4.2- A objeto da iicrtaçáo cjeverá ser entregue livre de quaisquer clespesas por parte

desta Secretaria, como írete ou descarga e outros.

4.3 - O objeto desta licitação será(ão) recetriclo(s) conforme estabelecido nos itens 3

(três) 5 (cinco) e 8 (oito) do Termo de Referência integrante deste contrato.

4.3.1 - Provisoriamertte, 'no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da

conformidade do objeto com as especificaçÕes constantes da proposta da empresa,

especificaçÕes técnicas e exigências editalícias.

4'3.2' Definitivarnente, apos a verificação cla conformidade com as especificaçÕes

constantes do Edital e da proposta, contados 10 (dez) dias a partir do recebimento

provisório e sua consequente aceitação, mediante a emissão do Termo Definitivo

assinado pelas partes.

4.4 - Caberá ao servidor, designado para fiscalizar a entrega, acompanhamento e

execução do contrato, rejeitar totalmente ou em parte, qualquer rnaterial que não esteja

de acordo com as exigências eclitalicias e contratuais, bem como determinar prazo de

60 (sessenta) dias para substituição do objeto da licitação eventualrnente fora da

especificação e exigências eclitalicias.

cLÁusuLA eutr{TA - DAs ÕBRtGA.ÇÕrs:

s.t - Caberá a CONTRATAITITE:

Alem das obrigaçÕes resultantes da obsei"vância cia Lei rro 8.666193, a CONTRATANTE deverá:
a) Efetuar o pagamento devido pek: fornecinre.ntc do objeto contratual, desde que

cumpridas todas as formalidades e exigêrrcias do presente contrato.
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n; Receber o(s) objeto(s) cleste contrato nas condiçoes avençadas;
c) Fiscalizar o cumprimento das obrigaçÕes e responsabilidade da Contratada;
o; Dar a Contratada as condiçÕes necessárias para regular execução do Contrato;
e; Permitir acesso aos empregados, devidamente identificados, da. empresa
CONTRATADA às dependêrrcias da CONITRATANTE para fornecimento clo objeto
contratual, referentes ao objeto, quancio necessário;
q Prestar as iiiformaçoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
emp regad os cla CO I\,ITRATADA;

g; Entitir, por intermeclio clo servidor designadr:, relatório soSre os atos relativos à

execuçâo do Contretto que vier a ser Íirmado, em especial quanto ao acompanhamento
e fiscalização da COI{TRATADA,

rr; As decisÕes e providências que ultrapassam a competência clo servidor designado
para fiscalizar íJ presente contrato, rJeveráo Ser solicitadas ao Gerente da
CONTRATANI-E, ern tempo hábil, para a aciição das medidas convenientes;

s.z - Caberá a CONTRATAI-IA:

Caberá à GON'IRÂTADA, alénr do curnprimento às disposiçÕes cla Lei 8.666/g3, do
contrato assinado cont a CotlTRATAhlTÉ, e das disposiçÕes regulamentares
pertinentes ao fornecinrento clo obieto contratual:

a) Fornecer o objeto contratual de conformidade com as exigências contidas no edital
da licitação que originou o presente contrato e proposta adjudicada;

o; Executar diretanienie o contratur, sem a trarisferência de responsabilidades ou subcontrataçÕes;
c; Manter no curso do Corttrato, as conciiçôes de habilitação e qualificação, que
ensejarart sua contrataçâo, nos terrncls rio ariigo 55, VIll, da Lei no.8.666/g3;
o; Responder, em rariaçâo aos seus ernpreguclos, por todas as despesas decorrentes
do fornecimento do objeto clo contrato;

e) Responrler pelos carrc.rs causacios oiretarnente a CC)r{TRATANT'E ou a terceiros,
decorrentes de slia culpe ou dolo, cluanclo clo fornecirnenti: <Jo objeto contratual, não
excluindo ou reduzínclc essal respansahiliciacJe à fiscalizaçáo ou ao acolnpanhamento
pela PMSIP sob a intcrr;,eniência cli: SM§l;

fl Arcar corn despesas ciectrrentes c.le quaiquer infração seja qual for, desde que
praticada poi" seus iócnicos clut'artie do fornecirrrento dc obieto conrratual, ainda que
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no recinto da COI§TRAT/INTE;

g) Responder pelo cumprii-nento dos postulados iegais vigentes de âmbito federal,

estadual ou municipal, bem ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as

obrigaçÕes estabelecrdaspelo contrato, inclusive quanto aos preços praticados;

nl Zelar pela perfeita execução no fornecimento do objeto contratual;

i; Prestar o fornecimento do objeto contratuai dentro dos parâmetros e rotinas

estabelecidas, ern observância às recomendaçÕes aceitas pela boa técnica, normas

e legislação;

j)Atender prontarnente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE,

inerente ao objeto da licitaÇão;

t<; Cornunicar a CO!§TRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter

urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

l) Assunrir a respoÍ'rsabilidade por tocios os encargos previdenciários e obrigações

sociais previstos na iegislaçãcl social trabalhista en: vigor, obrigando-se a saldá-las na

época própria, vez. que os seus empregados não manterão nenhum vínculo

empregatício com a GONTIRATAN"i-E;

rn; Assumir, tambem, a responsabiiidade por todas as providências e obrigaçÕes

estabelecidas na Iegislação especifica de acidentes do trabalho, quando, em

ocorrência da espócie, forem vítirnas os seus enrpregados na entrega do objeto

contratual ou ern conexão com ela, ainda que acontecido nas dependências da

CONTRATAN"IE;

n; Assumir todos os encargos de possívei cJernanda trabalhista, cÍvel ou penal

relacionados ao fornecimento do cbjeto contratual.

o) Assumir ainda a responsabilidade pelos encai"gos fiscais e comerciais,

p) A inadimplência da Corrtratada, conr i"eferência aos encargos estabeiecidos nas

condiçÕes anteriores, rtáo transÍêre à íesponsabilicjade do seu pagamento a

CONTR.ATANTE, nem poderá onerar o oirjeto contratual, razáo pela qual a

CONTRATADA renuttcia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa

ou passiva, para coftr a CON"IRÁ\TAhITE;

q) Executar Íielmente o ubjeto contrãtarlo, de acoi"co com es nonrâs legais, verificando
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cLÁusuLA sÉTIMA - DA FlscAt-.tzAÇÃo

7.1 - Para acorrparrhar e fiscalizar as ativic'lades deste Contrato, a PREFEITURA

MUNICIPAL DE SAN"|A ISABEL DO PAIiA, A SETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .

SMS com sede tta cidade de Santa lzahel do Pará, Estado do Pará, o (a) qual será o

(a) responsável por fiscalizar a exeÇução direta das atividades deste Contrato bem

como avaliar e encaminhar às mesrnas relatorios de execução referente ao o

cumprirnento do obieto corrtratual eín consonância corn as cláusulas estabelecidas

neste instrumento contratual.

PARÁGRAFO PRIIUIEIRO - A Contrata<ja declara aceitar, integralmente, todos os

métodos e processos cie inspeção, verificação e controle a serem adotados pela

Contratante.

PARÁGRAFO SEGIJNDCI -,^, existência e a atuação da fiscalização da Contratante

em nada restringern a responsabilidade !ntegi"a{ e exclusiva da Contratada quanto à

integridade, à correta execução das prr:staçÕes a que se obrigaram, suas

conseq uências e irnp lrcaçr5es perante tercei ros.

CLÁUSL}LA ÜITAVA "- DA$ PENALIDADES

8.1 - A contratada, l+tal ou parcialnnerrte inuclirnplente, seráo aplicadas as sanções

previstas nos artigcls. 86 e 87 da Lei íederal n". 8.66ô/93, a saber:

a;Advertência, nas iiipoteses de execuçao irregular cle que não resulte prejuízo para aentrega.
b) Multa, que não e><üederá, ern seiJ total, 20% (rrinie por cento) do valor do contrato,

ttas hipoteses de iriexecução, cofil ou sem prejuízcl parc a entrega.

c) Suspensão ternporaria de partioipaçãc em licitaçác e impedimento para contratar

com a AdministraÇêo dc'n Estado do Pará, por prazo náo superior a 05 (cinco) anos, nas

hipoteses de execução in'egurlar, atrasc,s ou inexecuçàc de que resulte prejuízo para

a entrega.

d) Declaração de inidcneidade p;rra !!r:itar e ccntri:tar ccm a Adi"rrinistração Pública,

enquanto perdurare.nr $s se us rnotivos cleterminantes ou até que seja promovida a
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proposta apresentada e as orientaçÕes da COhiTRATANTE.

PARÁGRAFO PR.IMEIRO - A CONTRATADA. responsabilizar-se-á por quaisquer

danos pessoais ou materiais causadas por seus profissionais ou prepostos, inclusive

por omissão destes, a CONTRATAN'IE ou a terceiros, tsentando a PMSIP/SMS de

quaisquer responsabiiidades solidária ou subsidiária.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA se sujeita às disposiçÕes do Codigo

de Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei no 8.078, de 11 de setembro

de 1990.

CLAUSI.JLA SEXTA * DAS RESPON{SAB!!-IDADES

6.1 - A Contratada assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas

decorrentes da boa e perfeita execuçáo cias obrigaçôes contratadas, na forma do

processo licitatório. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo

comportamento de SeuS empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por

quaisquer prejuízos que sejam causados a Contratante ou a terceiros.

PARÁGRAFO PR!MEIRO - Eventuais danos serâo ressarcidos a Contratante no

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) lrcras, cclntadas de notificação administrativa à

Contratada, sob pena cJe rnulta de A,Zo,/a (dois décimos por cento) sobre o valor do

Contrato, por dia de atraso.

PARAGRAFO SEGUflJDO - A Contratatnte náo responderá par quaisquer ônus,

direitos ou obrigaçÕes v!nculaclos à legislaçã,r tributária, trabalhista, previdenciária ou

securitária, e decor"rr:nte da execução do presente contrato, cujo cumprimento e

responsabilidade caberão, exclusivamente, à Contratada.

PARÁGRAFO "f ERüEIRO - A Contratarite nãc responderá por quaisquer

compromissos assuÍnidos peia Contraiada co;'n terceiros, ainda que vinculados à

execução do preserrte contrato, i:enr üonio por qualquer dano causado a terceiros em

decorrência de atr: cja Contratada, Ce Íieu$ ernpregados, propostos ou subordinados.
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reabilitação perante a autoridadeque aplicou a penalidade, nas hipótesesem que o=Y-{--r.'
execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A penalidade de multa, estabelecida na alínea "b", desta

cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das

demais.

PARÁGRAFO SEGUFIDO "- O cumprimento da obrigação prestado fora do ptazo,

sujeitará a contratada ao paganrento da multa de A,2o/,, (ciois décimos por cento), sobre

o valor global do Conirato a contar do vencinrento daquele.

PARÁGRAFO TERCEIR0- As multas previstas nesta cláusula não têm natureza

compensatÓria e o €ieu pagarnento não elicie a responsabilidade da Contratada por

danos causados a Corrtr"atarrte.

PARÁGRAFO QUARTO-- A Contratada estará sujeita às penalidades tratadas na

cláusula eparágrafos acima, principalmente, pelos motivos que se seguem:

a) Pela recusa injustificada enr assinar o Contratc.

b) Pela não entrega do objeto da contrertação de acordo com as especificações

técnicas clo ato convr:catório e com as pertinentes normas técnicas.

c) Pelo atraso no inicio e conclusão Ca entrega.

o; Pelo descumprimento de qualquer das concjiçÕes dispostas no presente lnstrumento.

CLÁUSULA NGNA -- I}A REsCisÃo
9.1 -O presente c;ontratc será rescindidr: nas hipoieses previstas nos artigos T7 e78
da Lei Federal ri" 8.â6Li/93.

PARÁGRAFO UFüiüfi - üs casos cle rescisaio contratual, na forma da lei, serão

formalmente rnotivacios nos autos do Processo, asslegLrraclo o direlto à prévia e

ampla defesa.

CLÁUSuuA DECIM.,\ - ÚA CEssÃtx Oi-, DA. TRANsFHRI*NcIA.

14.1 - O presetrte Contrato rti{o poderal ser objeto,ie cessâo, subcontratação ou

transferência, no tocio ou em pai"te.

. ::l'''rj
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'1,, :''''

,.,. , : tt,1t,'



PI{,fl[."8 í"['URr\
PALÁC;G

Contrato n'9612A17

?i:i"&lli'q
,: it*.4ir:'s
,,:If,,,{ijr:
lt ...:,,;: ., i.\,its*rri+''

MT]I\]i{,i}"{L Fii SANI'A trZA[3flL DO FAR.Á
i'',/f, íJ I!,1 iiU [tr]làfl, C,4.§]. ni8tr DE CARVALT{O,'.-(" 

t"

ül{t',}: iljt5. { 7i.699/{}ü0I -76 i § ,' v

clÁusuLA DÉctilitA pRnvtEtR.A - nA EXHCLIÇÃc Do coNTRATc
11.1 ' A execução deste contrato, bem conro os casos rreles omissos, regular-se-ão

pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se,

supletivarnente, os princípios c1a Teoria Geraldos Contratos e as disposiçÕes de direito

privado, na forma do ar1. 54, da Lei Federal n.'8.666/93.

cLÁusuLA DÉctrutÁ\ §EGIJhrDA - DCIs REüuRsos oRÇAMENTÁRlos
12.1 - 12.1 - Para faz.e'r face às despesas pelc fornecimento dos bens, objeto deste

Contrato, a Contrelta nte uti lizar-se-á, respectiva rne nte, das F u nciona is

programáticas defiriiilas a seguir:

Unidade Orçarnentárla: 05t)'$ "- Funrio Murrlcipal de Saúde
PT: 1 0.302.üt)2i.2.058 (Manuteriçüc de Rede Psicossocial)
PT. 10.302,üA?-1..2.058 (Manuterrção de Rec{e Psicossocial CAPS ll - Alcool e Drogas)
P-l-: 10.122.Ü001.?.044 (Operacionalizaçào cÍas Furrçôes da Secretaria Municipal de Saúde)

l{atureza cla Desptlsa" 339030

CLÁUSULA DEÜIMÁ, 
.TEReHIRÁ. 
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13.1 -A publicação rcsunriria deste contrato, rro Diárir.: Oficial clo Estado, condição

indispettsável para sua eficácia, será proviclenciada pela CONTRATANTE, até o

décirno dia segr-rinte a sua assiiratutra.

CLÁUSULA DHCIMp\ üT,I,d\RTA* t}T} ÊL}RÚ

14.1 - As partes elegem c i:or"o tjar ciç.iadrl d+: Salita isabel do Parrá, Estado do Pará

para so|uçáo das tjernerr-lrla$ ciecorre;lrtci; líeste ClontraÍo"
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(lorrtrato rr" 20i7

E, por assim estarerlr de acordo com todas ai; cláusulas, as palrtes resolvem celebrar

o presente contrato, r.l qrrai, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelos

representantes das partes, na presença cle CI2 (duas) testernunhas, em 03 (três)

vias de idêntlco teor.

Santa lsabei do Para/PA,28 deJuiho de 2Ü'17.
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Testemunhas:

1)

2)

triA, SILVr\ JÀRI:S
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