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CONTRÂTO N'. -4Q IZOZT

TERMO DE CONTRATO DE
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI

CELEBRÁM O FIjNDO MUNICIPAL DE
A§SISTiNCIA S(rcIAL DE NOSSA
§f,NHORA Df, LOURDES/SE E A SILVIO
ALVES IX)S SÀNTOS.ME.

O FUNDO MTNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDf,S,
ESTADO DE SERGIPE, Pessoa Jurldica de Direito Público, com endereço á Av Senador Leite Neto, no.

87, Nossa Senhora de LourdeJSe, CNPJ N'. 14.53.114/0001-72, doravante denominÂda simplesmente

CONTRATANTE, aqui representado pelo seu Secretário Municipal de Assistência Social o Sr.

RTCARDO DE SANTANA MARQUES, brasileiro, maior, capaa residente e domiciliado nesta cidade, e

do outro lado a empresa SILVIO ALYES DOS SANTO$ME, inscrita no CNPJ sob o n".

08.907.510/m02-30, com sede na Rua HeÍilío Henrique da Silveira S/N, Quâdra 04 LOTE 48,49,76,77,
Bairro Femandes, PropriíSE, neste aio, refnes€ntadâ pelo seu Empres.ário o Sr. Silvio Alves dos Santos,

brasileim, solrciro, ernpresiirio, RG n' t4l02l5 - SSP/SE, inscrito no CPF/IíF sob o no 801.810.315-15,
residente c domiciliado na Rua da Glória, n" 312, Centro, Propriá/SE, de acordo com as disposiçõcs
regulamentares contidas na Lei n'- 8.666, de 2l de Juúo de 1993, e suas alterações, mediante cláusulas e

condiçôes s€guintes:

CLÁUSULA PRIMETRA. VINCULACÃo Ao EDITAL
l.l. O presente contrato vinculâ-se às determinações do aí. 24, irrciso Il da Lei n'. 8.óóó193 e suas

alteraçÕes e Exigências e Condições Gerais.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OB.IETO
2.1. O objeto constiEi na Aqúsição de alimentos pÍontos, tipo lanche, para seÍ ofertado aos usuários da
política de assistência social ürante m rermiôes, oficinas, palestras, rodas de conversas, entre oríros,
realizados pelas eqüpes tecnicas da Secretaria Municipal de Âssistêrrias Socia, do CRÂS, CREÂS e Casa

Lar, durante as atividades da Campaúa 16 dias de atiüsmo pelo Íim da üolência contra as mulheÍes, a seÍ
realizado no mtmicípio de Nossa Senhora de Lourdes, conforme abaixo relacionados:

ITEM PRODUTO TINID, QTD.
VALOR
uritT.

VALOR
TOTAL

I

SANDUICHE NATURAL - PÃO DE BATATA
RECHEADO COM FRANGO DESFIADO, CENOURA
E REQUEUÃO. APROXIMADAMENTE 25G CADA
UNIDADE.

UN 700 5,00 3.500.00

2

SALADA DE FRUTAS . FRUTAS PICADAS
VARIADAS COM CALDA . EMBALACEM
DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARÂ 3OO ML.

UN 700 4.00 2.800.00

i§
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BOLOS SIMPLES EM SABORES VARIADOS. SENDO:
BOLO DE CIIOCOLATE, BOLO DE CENOURÂ, BOLO
DE FUBÁ, BOLO DE LARANJA.

KC 40 18,00 720,00

\nlor Total 7.020.00

CLÁUSULA TERCEIRA - Do IALOR

3.1. Pela aquisiçâo das oestas brisicas acima especificâdo, o Fundo Municitrâl de Assistência Social de

Nossa Senhora de Lourd€s pôgará ao Contratado o valor global de R$ 7.020,00 (s€te mll vinte rerls).

CLÁUSULA OUARTA . DA VIGÊNCIA

4. l. Esre cotrato terá vigência de 30 (trinta) dias a paÍir da data de sua assinatura.

CLÁTjsUI.Â OUINTA - nO RECFnIMFNTO

5.1 O fomecimento dos alimentos deverá ser efetuado de forma parcelada, obedecendo o cronograma das

atividades da Campanha I ó dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulhercsi

cr.Ausur-a sExTA - pAs oBRTGAÇÔrs DA coNTRATÀpA

ó.1. Fomerer os produtos nos honirios e quântitativos estipulados pela Secretaria de Assistência Social do
Municipio de Nossa Senhora de Lorndes.

ó.2. Fomecer produtos de acordo corn a qualidade exigida pela Secretaria de Assistência Social

ó.3. Responsabilizar-se integralmente pelos fomecimentos ora contratados, Íros termos da legislação

ügente.

6.4. Sujeitar-se à mais ampla e irrestríta fiscalização por paÍte do servidor autorizado pela Secretaria de
Assistência Social, encarregado de acompanhar a execuçâo do Contrato. prestando todos os

esclarecimentos que lhe forem solicitados e aÍendendo âs reclamações formuladas.

6.5. Mante( durante toda a execuçil,o do contrato, em compatibilidad. com as obrigagões assumidâs, todas
m condirges de habilitaçâo e qualificação exigidas neste contrato.

ó.ó. Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fomecimento, de forma plena e

satisfatóri4 sem ônus adicionais de qualquer natureza à contratante.

Av. S€nâdor Leitê tlêto, n'. 87- Fone ,r1&!,195/12a4 - CtP 4g,te(Xm - fiorsâ S€nhora d€ louÍder - §€.[ipe
c.n.?.J. 14.531.114/0001.r2

6.7- RespônsabitizâÍ-se por td6 as despesas decoÍÍênles da execuçâo deste contrato, obrigaçõ€s e tributos - \
dcccre es da exccução do contrato, inclusive as dc nahrcza trabalhista. 
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6.8. Responsabilizar-se poÍ eventuâis multâs, municipais, estaduais e federais, decorrentes de fâltas por ela
cometidas na execução do contrato.

6.9. ser responúvel pelos danos causados diretamente à CONTRÂTANTE ou â terceiros, decorreúes de
sua culpa ou dolo, quando da execução deste Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a

fiscalizaçio ou o acompanhamento pela CONTRATANTE.

ó.10. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, obrigando-se a

atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade dos produtos enüegues.

ó.11. Commicar por escrito a CONTRATANTE qualquer ânormalidade de caráter uÍBealte e prestsÍ os
esclarecimentos que julgar necessiírio.

CLAUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAC-ÔES DA COI{TRATANTE

7.1. Fiscalizar os serviços mencionados neste Termo, adotando as proviGncias necessárias.

7.2. Cumprir pontualmente com todas as obrigações finalreiras para com a Contratada.

?.3. Fomeçer a qu quer tempo e com o miÁximo de prcsteza, mediante solicitaçâo escrita da Contratada,
infonrções adicioruis, dirimir dúvidas e orientá-la em odos os casos omissos.

7.4. Efeftnr o tretspüte dos produos de maneira apopriada, pora que não ocorram danos aos rnesmos.

CLAU§ULA OITAVA. DAS PENALTDADES E MULTAS

8.1 Pela inexecr4ão tml ou parcial do objeto d€ste Contrâto, eno, imperfeição, inadimplemento e nâo

veracidade das informações prestadas, a CONTRÂTANTE poderá gaÍàntidâ a pÍéüa defesâ, aplicar à
CONTRATADA, sêgwrdo a extensão da falta, as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) suspensão tempu''ária de panicipação em licitaçâo e impedimcnto de contratar com a

Administração, por prazo não superior a dois anos;

c) declaração de inidoneidade para liciur ou con§aiâr com a Administração híbli;a,
eíquânto p€rdurarem os motivos deteÍminantÊs da punição ou até que seja pÍomovida a reabilitaçfu peraote

a autoridade que aplicou a pmalidade, depois do ressarcimento à AdministÍação pelos prcjuizos resrltantes
e após decmrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

d) multa correspondente a 0,50á (zero vírgula cínco por cento) do yalor da sua propo6ta.

(]LAUSULA NONA. DA RESCISAO

\
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9.1. Este contrâto podeÍá ser rescindido por mútuo acordo, ateÍdendo a converiêlcia dos serviços,
rccebendo a ContÍatada o valoÍ dos serviços efetivamente executados.

9.2. CàtÊ. a rescisão deste contrato por iniciâtiva do AdministradoÍ Municipal, independentemente de
interpelação judicial, guando a coolrúada apresentar qualquer um dos motivos mencionados nos incisos I a
XII e XVII do Art. 78 da l".ei 8.66ó193.

CLÁUSt,jLA DÉCIMA _ DA DOTACÃO ORCAMENTÁRIA

UO: 0O701 Fundo Municipal de Assistência Social
Ação: 20í Cofinanciamento Estadual - Bloco da Proteção Social de Média e Alra Complexi,lade
Elemento de Despesâ: 3390.30.00 Material de Consumo.
Fonte de Recursos: 13900000.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Do FoRo

l1-1. Fica eleito o FoÍo de Nossa Senhora de Lourdes, Estado de Sergrpe, Comarca de GararulSE para

dirimir quaisquer questões decorrentes deste Conráo com a renúncia a qtralquer ortro, por mais especial
qtle seja-

E assim, por estârem justos e contratados, assinam o presente Curtrato em 02 (duas) vias de igual teor e

para um só fim lcgâI.

Nossa de LourdeVSE. l6 de Novembro de 2021.

§IARQ ESRIC E

MUNICIPAL DE ASSIS
CONTRATANTE

rl l,\
SILVIO VES SANTOS

§ILVIO ALYES IX)S SAITTO§.ME
Contratada

S T SOCIAL

n

Testemunhâs:
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