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E,STADo DE SI,RGIPE
FLIfTDO MLI{ICIPAL DE ASSTSTÊI§CIA SoCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

O FI]NDO MI,JNICIPÂL DE ASSISTÊNCIA SOCTAL DE NOSSA SENHORA DELOURDES/SE, com endereço à Av- scnador Leite Neto, g7, centro, Nossa Senhora de Lourdcs/sE,inscrita no CNPJ.^,ÍF sob o no, 14.53r,ll4/000r-i2, doravante denominado simpresmenteCONTRATANTE, aqui representado pelo senhor RrcARDo DE sANTArve úÃnàurs,
brasileiro, maior, capaz, secretário Municipal, e do outro lado a empresa TELES & ntsàxnrcoMERCIo LTDA-ME, sediada à Rod Eronildes Ferreira de Carvarho, n. s00, centrf Nossaseúora de Lourdes, Estado de sergipe, inscrita no cNpJ n. l r.939.4g1/0001-l1, aqui repãentadapela sua Administradora a senhora Luciana Telcs de Resende, brasileira, 

"rop.".,a.ii 
l^uãu,"nc n.1155760 ssP-sE. inscrita no cpF no 533.952.39s-00, rcsidenre c domiciliada na Avenida JorgeAmado, no 1560, Edif. Pivori,-Apr 1303, Jardins, Aracajú - Sergipe, cEp 4902s-330, àoi"u*,"

denominada simplesmente CONTRÁTADA, têm justo e cont*tãa-o o integÍar 
"un,p.ir*oio a^

cláusulas c condições a seguir:

TERMODECONTRAToN. )o nozt

CONTRATO DE AQUISIÇÃO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O FUNDO MIJNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES, ESTADO
DE SERGIPE E A EMPRESA TELES & RESENDE
COMERCIO LTDA-ME, CONFORME ADIANTE.

2'l' Aquisiçào de Gêneros Alimentícios destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social doMunicípio de Nossa Seúora de Lourdes/SE.

CLAUSULA TERC EIRA - DOS PRECOS. ESPECIFICACÕES E

CLAUSULA PRIMEIRA-I)A FUNDAME NTACÃO
l.l - O presente contrato vincula-se às determ inações da Lei n' 10.520 , de l7 de julho de 2002, doDecreto Municipal n". 49, de 19 de juúo de 202O, aplicando-se, no que couber, subsidiariamente, asdisposições do Decreto Federal n' 10.024, de 20 de setembÍo de 2019 e da Lei Federal n. g.66ó , de 2l
de junho de 1993, e posterioÍes alterações, e as cxlgcnc ias c condições gerais do Edital da Licitaçâomodalidade Pregão Eletrônico n". 03l212l e a proposra elaborada pela CONTRÁTADA , passando
tais docunentos, a fazerem paÍc integrante do pÍesente insfr-umcnto para todos os Íins de direito.

CLAUSULA SEGUND A.DOO BJETO

o ATIVOS

3.1. De acordo com a adjudicação no site www.bnc.orq.br do Bolsa Nacional de Compras (BNC),
segue abaixo os I e quantidades pela empresa vencedora. tal como o valor unitário e global finalhomologado:

Av' Sênador leite Neto' n'. 87- Fone 3316-1195/l=/r - cEp ir9.89o{D' - Nossa senhora de tourdes - se.Sipe
c.N.PJ. 14.531.114/ün1_72
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FUNDo MUNICIPAL Df, ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LoURDf,S
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MÀRCA
QUÀNT

VL
UNITDESCRIÇÃOt'l t'-t\l

t90

0,49 93.10

I ]ND (.ORINGA
:19

COLORÂU DE I'. QUALIDADE, PCT DE I OOC. FINO,
HOMOGÊNIO. DE COLORAÇÃO AVERMELTIADA

6E6.00
I\ N,{TUR A 700

0.98
KG6l FRTJTA IN NATURA, TIPO MEI-ANCIA, I)E PRIMEIRA

QI]ALIDADE

1.814,60
ITALAC 430I-ETTE CONDENSADO INTEGRAI,, EMBALACEM DE 395 GR'70

r80 2,01 165,40CORÍNGA'71 LEITI] DE CÔCO, \4DRO DE 2OOML

21.90 7.221,OO

KG PRIMESA :8075

LINGTNÇÂ DE CÂRNE SUÍNO TIPO CAIABRESÂ.
PREPARADA COM CARNÊS DE PRIMEIRA QUALÍDADÊ,
SEM EXCÊSSOS DE CORDURA, TAMANHO I'INÁ. TIPO
PREPÀRAÇÀO DEFTJMADA, RESFRIADA, EM PCT DE

ÀPROXIMADAMENTE 3KG

r20 270.00KG IN NATI'RÀ19 MÀCAXEIRA, DFI PRTMEIRA QUAI-ÍDADE

l,14 136,E0
QUEROSACIÊ80

IIIAIONESE. EMBAL{GEM COM 2OO GRÂMS, COM DÂTÂ
DE FABRIC. E VENCIMENTO.

260
1.74 452.40

PC'I' TIO LUZ8l

482.60
r90

2,54
TNI) FUGI}{TMII,}IO VERDE I.]M CONSERV,\, EMBALAGEM T'E 2OOGR

2.35 826.50
RENATAPCf86

MISTTJRA PARA PREPARO DE BOLO, ICT «}OG, VARIOS
SABORES

| .15 62t-00

MÂRATÂ 540UNI)
MOLHO DE TOMATE, NGREDIENTE BÁSICO TOMÂTE,
CONSERVÀÇ,ÀO COM CONSERVANTES,
CÀRÁCTERiSTICÁS ADÍCIONAIS REFOGADO. C/ 34OG

87

56!_60

t40LTNI') KITANO
OREGÂNO, EMBAL,{GEM COM IO G& HERMETICAMENTE
VÉDADA F: RESISTENTE COM DATA DE FABRICAçÀO !,
VENCIMENTO

90

4.99 :.,145,10

.190I'Z SERTANEJOOVO TTPO EXTRA, ORIGEM DE GALINHÀ, CLÂSSE A,
BRANCO. EMBALAGEM CONTENDO 12 I'NIDADES

3.744,00
9600

0,19
LJNI)92

PÀO TIPO SL]DÀ, INGRET'IFNTES FARNHA DE TRIGO.

FERMENTO, AçIICAR, MARGARINÁ E ÁGUÂ, PESO 5OG

1.085,?0

ROBTNSON
CRUSOE

330UNI)
PETXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA,
APRfSENTACÀO FII.F. MEIO DE COBERTIJRA COM

sALMouRA cou óreo ( oMEsrtvEL, EMBALAGEM DE
l25G

93

tt.75 6.567J0
l?0KG SADIAPRTSUNTO DE PERU COZIDO, SEM GORDURÀ FÂTIA['O,

RESFRIADO
9ll

44t,&t4,60

NUTRIMAIS 96PCT
pRorEh{A TExruRIz^DA DE soJÁ. coMPoslÇÀo
BÁsÍcA pRorEÍNA DE soJA 50% E CARBoIDRATo 3ol"'
SABOR FRÁNGO

8.695.r1023.50
MANA 3?0KGt00 QUEUO TtrO MUSSARELA, DE PRIMEIRÂ QUALIDADE,

EMBALAGEM À VACUO

316.80r60 1.98RET-TISt0t QL.ETJO TIPO PARMESÃO R^LADO, PESO sOG

4.071,01)
I 180TINI) ÍNADAÍAt03

REFRIGERÁNTE. ÁCUE CASOSA/XAROPE.
VARLADO, I.:MBALAGEM DE 2 LITROS

SABoR

2
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FU:'ID0 Mf \ICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LoT]RDES

105
SA] TIPO RI.]FINÀDO IONADO. TF,OR MÍNIMO CI,OR};TO
DE SoDIO 98.5% K(i (,5

0 53 34

t06 SÁISICHA IN NÂTURÂ, PÂRA HOT DOG, SABOR CÂI(NE,
EM CONSERVÂ KC AVW,AR 650

7 4.966 00

VAI,{}R TOTAI, l5

3.2. o valor total do Contrato é de R$ 45.904,15 (quarenta e cinco mil novecentos e quarro reais e
quinze centavos).

4.'l ' o prazo de vigência deste Termo de Contrato seni até 3 t de Dezembro de 2021, contados a partir
da sua assinatura, conforme tegislação.

CLÁUSULA OUARTA- PRAZO DE VIGÊNCIA

CLÁUSULA OUINTA. ENTREGA E RECEBI MENTO DO OBJETO

ULA A-D AO

CLÁUSUI-A SÉT \.Í_{ - DO PRECO.DO PAGAMEN'I' O I REA.IUS'I'E

Av' senador [êite Neto, n'. 87- tonê 33r'6-1r95/12:t4 - cEp 49.89Gooo - Nossa senhora de Lourdes - Sergipe
c.N.P.J. 14.531.114/0001-72

6.1. Nos termos do 'arÍ. 67 Lei n' 8.666, de 1993, será designado repÍesentante para acompanhar e
fiscalizar a enüega dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrênciasielacionadas 

"om 
a

execução e. determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos obs".vados.
6.1.1. Será anotado em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas ao fomecimento dos
produtos, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que l-or necessário à regularização das talhas ou deÍ'eitos observados e encamiúand,o
os apontamentos à autoridade competente para as providênçias çabíveis,

5'l' os gêneros alimentícios, objeto- desta-licitação, serão entregues no almoxarifado do municÍpio, deforma parcelada, mediante solicitação da Secretaria de Assistênlcia Social e nas quantiaaaÃ iiaicua"s
pela mesna, num prazo rnáximo de 02 (dois) dias, conLados a partir da solicitação.

5'2' os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em part€, quando em desacordo com as
especificações constantes no Termo. de Referência e na proposta, devendo ser substiúãoa nã p.rro a"
24 (vinte e quatro) horas, a coniar da notificaçâo do funao ruunic;pal de Assistênciu s*iui, Jo.,"nao
todos custos por conta da Contratada, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5-3. O recebimento provisório ou definitivo do objero não exclü a responsabilidade da çontratadz
pelos prejuíz-os resultantes da incorreta execução do iomecimento.

5.4. Todos os produtos deverão estar em conformidade com o solicitado.

1'5' * " 
Co.ntrlada não cumprir o prazo de entrega, sem justificativa formal aceita pelo Contraranre,

decairá seu do direito de fomecer os produtos adjuãicados, sujeitando-se as penalidades previsias r,e.te
termo, sendo convocados os licitantes remanescentes, em ordim de classificàção.

a-
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ESTADo DE SE,RGIPE
FI,'NDO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL NoSSA SENHORA DE LOURDES

7.1. Os preços ofertados devem ser apresentados com a incidência de todos os tributos, encargos

trabalhista,s, previdenciários, tiscais e comerciais, taxas, tretes, scguros, custos e demais despesas

previsíveis que possam inçidir sobre a Ígalização do fomeçimento, inçlusivç a margem de lucro.

7.2. Os pagamentos serão realizados mediante apresentação das noLas liscais/faruras, com o devido
ateslo do fomecimcnto, ahavés de ordem banc:iria, para crédito em banco, agência c conta corrente

indicado pelo contratado, devendo apresenLar, os seguintes documentos, dentro dos seus prazos de

validade:

a) Certidão Negativa de Débito pÍúa com a Fazenda Estadual, expedida pela Secretaria da Fazenda

Estadual;
b) Certidão Negativa de Tributos parâ com a Fazenda Municipal, expedida pela Prefeitura Municipal
(Sede do Licitâdo)j
c) Certificado dc Regularidade perante a Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria da Geral da

Fazenda Nacional (PGFN);
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentaçào de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do título VII-A da

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei N" 5.452, de Oll05l43;
e) CeÍiÍicado de Regularidade de Situação (CRS) para com o FGTS.

7.2.1. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou nos documentos peÍin€ntes à contratação, ou,

ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira

pen6ente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a

ionrratada providencic as medidas sancadoras. Nesta hipótese. o prazo para pagamento iniciar-se-á

após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

7.3. Não haverá reajuste de preços, durante o período contÍatado, exceto em caso superveniente de fato

exccpcional ou imPrevisível.

CLÁUSULA OITAVA -D CÓES

ám
#..*

AS OBRIGA

E.1. Sâo obrigações do CONTRÂTANTE:
8.1 .l Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados.
g.1.2 proporcion"i a COVfnAfADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das

obrigaçôes decorrentes do presente Contrato, consoaÍlte estabelece a LEi n'' 8'666/93;
g.l.i Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato, que

devcrá anotar em registro pÍóprio, todas as ocorrôncias verificadas;

8.1.4 Comunicar ã COlfmefeOA toda e qualquer ocorr&tcia relacionaü com a execução dos

serviços, diligenciando nos casos que exigem providências preventivas c corretivas.

8.2. São obrigações da CONTRATADA:
8.2.1 Mantei âurante toda a execuçào do contrato, as exigências de habilitaçào ou condições

determinadas no procedimento da licitação quc deu origcm ao presente Contato, sob pcna dc sua

cimento, de forma plena e

satisÍàtória, sem ônus adicionais de qualquer natuÍeza à Contratalte;

Av. ScnedoÍ LeitG Hrto, n..87- Fonc 3316-ltg'lL2y - ctP 1989(Xm - ossa senhor. de Lourder - serdPe

c.N.P.J, 14.531.114/@01-72
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rescisão e aplicação das penalidades ora previstas.

8.2.2 Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfcito
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SoCIÁL NOSSÀ SENHORÂ DE LoURDES

8.2.3 Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes da execução do
Contrato, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fomecer à Contratantc
comprovante de quitação com os órgãos çompetentes;
8.2.4 Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de faltas
por ela cometidas na execução do Contraüo;
8.2.5 Responsabilizar-sc pelos danos causados diretamcnte ao Fundo Municipal dc Assistência
Social ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato não excluindo ou
reduzindo essa rcsponsabilidade a fiscalização ou o acompaúamento pela Contratante.
8.2.6 Responsabilizar-se pela obrenção de Alvarás, Licenças ou quaisqueÍ outros Termos dc
Autorização que se façam necessários à execução do Contrato.
8.2.7 Executar fielmente o objeto contratado e o prazo estipulado.
8.2.8 Não transfeír a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a Contratante, sem
prévia e expressa anuência.
8.2.9 Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bcm como a

fusào, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Contratante.

CLÁUSULA NONA. DAS PENALIDADES

9.1 As sangões contratuais serão: advertência; multa; suspensão temporária para participação em
licitação e impedimento de contratar e declaraçào de inidoneidade, observando-se:

a) ADVERTTNCIA - sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para os quais

tenha concorrido;

b) MIJLTA - a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 0,3olo (três décimos por cento) sobre

o valor total da contratação, até o máximo de l0% (dez por cento) pelo atraso injustificado na

execução de qualquer obrigação ÇontÍatual ou legal, podendo esse valor sçr abatido no pagamenlo a
quc fizer jus a contratada, ou ainda, rccolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após

comunicação formal. Não havendo o recolhimento no prazo estabelecido o valor da multa será cobrado
judicialmente;

c) SUSPENSÃO - suspensão temporária de paíicipar em licitação e impedimorto de contratar com a
Adminisnação Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) DECLARÂÇÃO DE INIDONEIDADE - para licitar ou contratar com a Administração Pública.

9.2. Poderá a Administração considerar inexecuçâo total ou parcial do contrato, para imposição da

penalidade pertinente, o atraso superior a 05 (cinco) dias do indicado para entrega do objeto.

9.3. A sanção prevista na alinea "d", do subitem 9.1, poderá ser imposta cumulativamente com as

demais.

9.4. A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso
justilicaüvis apresentadas pela contratada, sendo-lhe assegurada a ampla deÍêsa e o contraditório

U IMA. DA DOTA Ão oR

Av, SenadoÍ leite Neto, n'. 87- Fone 3316-1193/12!4 - CEP 49.890'oOO - Nossa Senhora de Lourdes - Sergipe
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ESTADo DE SERGIPE
FUNDo MTNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SoCIA L NoSSA SENHORÂ DE LOURDES

l0 l As despesas oriundas do objeto deste Contrato correrão à conta dos recursos orçamentários do
orçamento previsto de 2o21, do F-undo Municipal de AssIsrf,NCIA socIAL de No.ssa Senhora de
[.ourdes, com dolação sufiçieníç, obçdççen«lo a seguinte classifiçação, conforme abaixo;

UO: 00701 - Fundo Municipal de Assistência Social
Ação: 2052 - Cofinanciamento Estadual - Bloco da tlroteção Social Básica;
Ação: 2054 - cofinanciamento Estadual - Bloco da proteção social de Média e Alta complexidade;
Ação: 2056 - Cofinanciamento Federal Btoco da proteção Social Básica;
Elemento do Despesa: 3390.30.00 Matcrial de Consumo - FR: t001/13ll/1390.

CLÁUSULA DÉcrua PRIME IRA . DOS CASos oMtss()s

\, CLAUSULA DEC tMA SEGUNDA - DA ALTERACÃO

US Éclul CEIRA _ RESCI
13.1 - A rescisão contÍatual poderá ser

1 [. I . Os casos omissos serão decididos pela Contratante, seguindo as disposições contitlas na Lei N.
lJ.666, de 1993, na Lei N' 10.520 dc 2002 e demais normas Í'ederais de licitações.

12.l - No interesse da Administração, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado
ou suprimido até o limire de 257o (vinte e cinco por cento), conforme disposto n; artigo 65. parágrafos
l' c 2', da Lei Federal n" 8.666193.
12.l.l - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, n:§ mesmas condições contratuais, os aumentos
ou supressões que se fizerem necessários.

l3.l .l - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração;
13-1.2 - Amigável por acordo entre as paíes, reduzida a termo no processo de Licitaçâo, desde que
haja conveniência para esta Administração hiblica;
13. I .3 - Judícial nos termos da Legislação.
13.1.4 - o FLIND0 MUNICTPAL DE AssIsrÊNCIA socIAL se reversa o direito de a qualquer
Iomento, por interesse público, rescindir, o presente contrato, sem que â eta caiba qualquer tipo de
indenizaçâo, salvo pagamento_ dos materiais compro'adamenle entrcgucs, mediante simples
notificaçào extra judicial à CONTRÂTADA, com antecedência mínima de 4ã(quarenta e oito) horas.

13.2 - Constituem motivo para rescisão do contrato:
I 3.2.1 - O não cumprimento das cláusulas contratuais e especificações;
13.2-2 - O cumprimento irregular de cláusulas contratu ais e cspecificações;
I3.2.1 A lentidilo de seu cumprimento, levando o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS"I'ÊNCIASOCTAL a comprovar a impossibilidade da conclusão da entrega total do objeto contratado.
13.2.4 - A paralisação injustificada do fornccimento;
13.2.5 - f) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar eÍlscal rzar a sua execução, assim como a de seus supenore§;
13.2.6 - O cometimento reiterado de faltas na sua exccução;
13.2.7 - A decretação de falência ou a instauraçào de insolvência civil da licitante
13.2.8 O atraso no pagamento das fatuÍas deüdas por mais de 30 (trinta) dias consecutivos,postenores ao seu vencimento

Av' Senador Lêitê t{eto, r'. t7- Fone 3316-1195/123a - cEp ir9,890-flro - Nossa senhorâ dê Lourdes - sergipe
c.N.PJ. 14,531.114/OOO1-72
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CLÁUSULA DÉCIMA OUARTA - DO FORO

14.1. Para dirimir, na esferajudicial, as questões oíundas do presente Contrato seni competente o FoÍo
de Nossa Seúora de Lourdes/SE, da Comarca de Gararu, Estado de Sergipe, com a renúncia a
qualqucr outro, por mais especial que scja.

E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lawada o presente Contrato que,

lida e achada conforme, e assinada em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, pelos signabil'ios deste

instrumento e pelas testemuúas abaixo nomeadas, tendo sido arquivada uma via na Comissão
permanente de Licitação deste Município.

Nossa Senhora de Lourdes (SE), 05 de Março de 2021

CA D AN ]\TA R
SECRET o UNI(]IPAt, DE AS C SOCIAL

CONTRATANTE

.!/ Testemunhas:

11,.t... f^- Jc ô<a,Q
LUCIANA TELES DE RESENDE

TELES & RESENDE COMERCIO LTDA.ME
CONTRATADA

RGN". ú l83 3nJ - O
RGN". ,.\0á. t?q - q
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