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TERMO DE CONTRATO N°20210531
PREAMBULO

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Municíp ó de Limoeiro do Norte/CE,
através da SECRETARIA DE ATIVIDADES ECONÔMICA , EMPREENDEDORISMO,
RECURSOS HÍDRICOS E ENERGETICOS E MEIO AMBIENTE, CNPJ N°
07.891.67410001-72, denominado daqui por diante de CONTR4 TANTE, representado neste
ato pelo Sra. DORA FARIAS DE BRITO, ORDENAD DRA DE DESPESAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL, e do outro lado a Empresa CH BR TO ROLIM - ME, inscrita no
CNPJ N° 26.341.331/0001-89, com sede na Rua Benjarnim Barroso, 304, Centro,
Quixadá/CE, CEP 63900141, telefone: (88) 99739.1472, E-maU: brytoroIyhotmaiI.com, de
agora em diante denominada CONTRATADA, neste ato repr' sentado pelo Sr. CARLOS
HENRIQUE BRITO ROLIM, inscrito no CPF sob o No 621875.593- 09, tem justo e
contratado o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. Processo de Licitação, na modalidade PREGAO PRESENCIAL N° 2021.2502001 SEMEEI, em conformidade com a Lei Federal n°. 8.666 de 21 Ide junho de 1993 - Lei das
Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal n°. 10.520 de 17 de julho de 2002.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
1
2.1. Constitui objeto deste contrato a FORNECIMENTOS D ALIMENTAÇAO PRONTA
TIPO COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
ATIVIDADES ECONÔMICAS, EMPREENDEDORISMO, RCURSOS HÍDRICOS E
ENERGETICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE.
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

UND

Q4NT

01

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK,
DEVE CONTER: CAFÉ, LEITE, TAPIOCA, BOLO, PÃO
COM PATÊ, SALGADOS, QUEIJO, PRESUNTO,
FRUTAS, SUCO E REFRIGERANTE.

SERV.

2$00

VgR

VALOR

R$ 5,84

R$16.352,00

VALOR TOTAL

R$16.352,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DO PAGAMENTO
3.1. O presente contrato tem o valor global de R$ 16.?$2,00 (DESESSEIS MIL,
TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), a ser pago nal proporção da entrega dos
bens, segundo as autorizações de fornecimento/ordens de Serviço/Fornecimento
expedidas,
o
de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente latestadas pelo gestor da
despesa, acompanhadas das certidões federais, estaduais e mtnicipais, todas atualizadas,
observadas a condições da proposta de preços adjudicada.
3.2. O Município de Limoeiro do Norte/CE efetuará o pagame fto em até 30 (trinta) dias,
através de crédito em conta corrente mantida pelo fornecedor, pós o encaminhamento da
documentação tratada no subitem anterior, observadas as dis osições editalicias e deste
contrato.
3.3. Por ocasião da entrega dos serviços/produtos a CONTE ATADA deverá apresentar
recibo em 02 (duas) vias e a respectiva nota fiscal. A fatura e n ia fiscal deverá ser emitida
em nome do Município de Limoeiro do Norte/CE.
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3.3.1. Todas as informações necessárias à emissão da fatura/nota fiscal dever&.jz
requeridas junto ao Município de Limoeiro do Norte/CE - atrvés da Secretaria Municipal
responsável.
3.3.2. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão
devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções,( com as informações que
motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua
reapresentação.
3.3.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consPita «on-line" às certidões
apresentadas, para verificação de todas as condições de regula ridade fiscal.
3.3.4. Constatada a situação de irregularidade junto à fazenda pública, o fornecedor será
comunicado por escrito para que regularize sua situação, no prazo estabelecido pelo
Município de Limoeiro do Norte/CE, sendo-lhe facultada a apresentação de defesa no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidade cabíveis.
3.3.5. Nenhum pagamento isentará o fornecedor das suas res Donsabilidades e obrigações,
nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4.1. O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais «eitos a partir da data de sua
assinatura e vigorará até 31 de dezembro de 2021, podentio ser prorrogado caso seja
permitido pelo art. 57 da Lei n° 8.666/93.
1
CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
5.1. As despesas deste contrato correrão por conta da(s) dotação(coes) orçamentária(s) da
Secretaria - 0601.20.122.2001.2.019 - Gerenciamento da Secretaria, ELEMENTO DE
DESPESA: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Tec. Pessoa Jurídica; FONTE DE RECURSOS:
1001000000— ORDINARIO.
CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES
6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir intefralmente as disposições do
instrumento convocatório, da Lei N°. 8.666/93, alterada
consolidada e da Lei N°.
10.520/02.
6.2. A CONTRATADA obriga-se a:
1
6.2.1. Assinar e devolver a ordem de Serviço/Fornecimento1 ao Município de Limoeiro do
Norte/CE no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data do seu
recebimento.
6.2.2. Os serviços/produtos licitados deverão ser entregues j forma DIÁRIA em se tratando
do fornecimento de quentinhas, e se tratando dos Serviços dq Coife Break e Buffet no prazo
de 05 (cinco) dias, de acordo com a Ordem de Sen iço/Fornécimento, nos locais
determinados pelo órgão solicitante, observando rigorosame ite as especificações contidas
no termo de referência, nos anexos e disposições constant 5 de sud proposta de preços,
assumindo a responsabilidade pelo pagamento de todos o impostos, taxas e quaisquer
ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, iaisquer encargos judiciais ou
extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato que lhes sejam imputáveis, inclusiv' com relação a terceiros, em
decorrência da celebração do contrato, e ainda:
a) A reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensa no total ou em parte, o objeto
do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
b} Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, npo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo rgão interessado;
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c) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos cu supressões que se fi
no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor mi ial atualizado do contrato,
forma do § 11do art. 65 da Lei N°. 8.666/93;
d) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados peloMunicípio de Limoeiro do
Norte/CE, cujas reclamações se obriga a atender prontamen e, bem como dar ciência ao
mesmo, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalid de que verificar quando da
execução do contrato.
6.2.3. No caso de constatação da inadequação do objeto licit do às normas e exigências
especificadas no termo de referência, no edital ou na proposta e preços da CONTRATADA,
a CONTRATANTE os recusará, devendo no prazo máximo de 4 (vinte e quatro) horas ser
adequados às supracitadas condições;
6.3. A CONTRATANTE obriga-se a:
a) Indicar o local e horário em que deverão ser entregues os se 1 iços/produtos.
b) Permitir ao pessoal da CONTRATADA acesso ao local da entrega desde que observadas
as normas de segurança.
c) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES, REAJUSTE E REQUILÍBRIO ECONÔMICO
FINANCEIRO DO CONTRATO
7.1. Qualquer alteração contratual só poderá ser feita através je aditivo, e se contemplada
pelo art. 65 da Lei N°. 8.666/93, e suas alterações posteriores, ás apresentação da devida
justificativa pela autoridade administrativa.
7.2. REAJUSTE: Os valores contratados não serão reajust dos antes de decorrido o
período de 12 (doze) meses.
7.3. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Na hipá ese de sobrevirem fatos
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências inc Iculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de forç maior, caso fortuito ou fato
do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extra ontratual, poderá, mediante
procedimento administrativo onde reste demonstrada tal sit ação e termo aditivo, ser
restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialme te entre os encargos do
contratado e a retribuição da Administração para a justa ren1uneração do fornecimento,
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro iniçial do contrato, na forma do
art. 65, II, "d" da Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES
8.1. Na hipótese de descumprimento, por parte da CONTRÃTADA, de qualquer das
obrigações definidas neste instrumento, ou em outros docum 311tos que o complementem,
serão aplicadas, sem prejuízo das sanções previstas na Lei N°. a.666/93.
8.1.1. Se a CONTRATADA deixar de entregar o material ou aprc sentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da entrega c o mesmo, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comport 'r-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com Município de Limoeiro do
Norte/CE e será descredenciado no Cadastro de Fornecedores o Município de Limoeiro do
Norte/CE pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de apli 1.ação das seguintes multas
e das demais cominações legais:
1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação no :aso de:
a) Recusar em celebrar o termo de contrato quando regularmenb convocado;
b) Apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) Não manter a proposta ou lance;
d) Fraudar na execução do contrato;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
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Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de at aso na entrega de
objeto contratual solicitado, contados do recebimento da ordemj de serviço/fornecim
endereço constante do cadastro de fornecedores ou do contratol até o limite de 15% (quinze
por cento) sobre o valor do serviço/fornecimento, caso seja infer@r a 30 (trinta) dias, no caso
de retardamento na execução da entrega dos bens;
III. Multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor 4o serviço/fornecimento, na
hipótese de atraso superior a 30 (trinta) dias no fornecimento do »em requisitado;
8.1.2. Na hipótese de ato ilicito, outras ocorrências que poss4m acarretar transtornos ao
desenvolvimento do fornecimento/entrega dos bens, às atividads da Administração, desde
que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprlmento por parte do licitante
de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, 4o contrato ou em outros
documentos que o complementem, não abrangidas nos ubitens anteriores, serão
aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei N°. 8.666/93, alterada e
consolidada, e na Lei N°. 10.520/02, as seguintes penas:
a) Advertência;
b) Multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre valor objeto da requisição,
ou do valor global máximo do contrato, conforme o caso;
8.2. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesou o Municipal no prazo de 5
(cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso, ror meio de Documento de
Arrecadação Municipal - DAM.
8.3. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será auto aticamente descontado do
pagamento a que o licitante fizer jus.
8.4. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será
cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do M inicípio e cobrado mediante
processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes
8.5. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei
N°. 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocató rio.
8.6. A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a
CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não c mprimento das obrigações
estabelecidas neste contrato.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
9.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rdscisão, com as
consequências contratuais, as previstas em lei e no edital.
9.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente cpntrato ficará rescindido de
pleno direito, independente de notificação judicial ou extraji)dicial, sem que assista à
CONTRATADA o direito de reclamar indenizações relativas à despesas decorrentes de
encargos provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer ir$frações às suas cláusulas e
condições ou nas hipóteses previstas na legislação, na forma d artigos 77 e 78 da Lei N°.
8.666/93.
9.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previsto nos artigos 79 e 80 da Lei
N°. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas a
qualificação exigidas na licitação.
10.2. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinc
à proposta licitatória.
10.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de
dispostas no art. 58 da Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada.

execuçãó do contrato, em
condições de habilitação e
lada ao edital de licitação e
qualquer das prerrogativas
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10.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou
acordo das partes, com as devidas justificativas, nos casos previ tos na Lei N°. 8.666/93.
10.5. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos en argos trabalhistas, fiscais e
comerciais não transfere a CONTRATANTE a responsabilidad por seu pagamento, nem
poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regulariza
e o uso dos bens pela
Administração.
10.6. A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prej ízo das responsabilidades
contratuais e legais, não poderá subcontratar partes do contrato em a expressa autorização
da Administração.
10.7. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os bens e tregues em desacordo com
os termos do termo de referência, da proposta de preços e dest contrato.
10.8. Integram o presente contrato, independente de transc ição, todas as peças que
formam o procedimento licitatório e a proposta de preços adjudi ada.
10.9. A execução do contrato será acompanhada e fiscaliza a pela pessoa nomeada(o)
pelas Secretarias Municipais, de acordo com o estabelecido no! art. 67 da Lei N°. 8.666/93,
doravante denominado(a) GERENTE DE CONTRATO.
10.9.1. O gerente de contrato ora nominado poderá ser altdrado a qualquer momento,
.1[ ANTE.
j ustificadam ente, caso haja necessidade por parte da CONTRA
CLÁUSULA ONZE - DO FORO
11.1. O foro da Comarca de Limoeiro do Norte/CE é o competente para dirimir questões
decorrentes da execução deste contrato, em obediência ao disposto
o
no § 21 do art. 55 da Lei
N°. 8.666/93, alterada e consolidada.
Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 05 (cinco) vias, perante
testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Limoeiro do Nor(e/Ce, 20 de Agosto de 2021.
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MuNIcIPIo DE CIRO DO NORTE/CE
SECRETARIA DE ATI ÇTNADES ECONÔMICAS,
EMPREENDEDORISMO, RECURSOS HÍDRICOS
E ENERGETICOS E MEIO AMBIENTE
CNPJ N°. 07.891.67410001-72
DORA FARIAS DE BRITO
CONTRATANTE
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1

CH BRIT@ROLIM - ME
CNPJ N°. 26.341.33110001-89
CARLOS HENRIQUE BRITO ROLIM
CPF 00 620.875.593-09
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

c-eriangePcfa SIh a Leitão
1.

2.

CPF: 042.075.34350

CPF N°.
CPF N°.
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