PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE
CNPJ: 18.278.069/0001-47
Rua Osório Soares, 600 – Independência - CEP: 38780-000 - Vazante-MG
Tel/Fax: (34) 3813-1130/3813-1234

CONTRATO N° 246/2018

Por este instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VAZANTE –MG inscrito no CNPJ/MF sob o
n.º 18.278069/0001-47, com sede administrativa à Rua Osório Soares, 600, Independência, Vazante –
MG., neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Dr. Jacques Soares Guimarães, CPF nº
288.605.946-34, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado nesta cidade, doravante
denominado CONTRATANTE, de outro lado a empresa COMERCIAL GRANADA MATERIAIS
DE ESCRITORIO LTDA, estabelecida na Alameda Raul Petronilho de Pádua, 35, Bairro Granada,
na cidade de Uberlândia- MG, CEP:38.410-020, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º03.381.839/0001-05,
neste ato representada pelo Sr.Paulo César Gonçalves, cadastrado no CPF/MF n.º539.663.096-53,
doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO, elaborado de acordo com
a minuta examinada pela Procuradoria Geral do Município, atendendo ao disposto no parágrafo único
do art. 38, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, em conformidade com o constante do Processo de Licitação
nº 107/2018, Pregão Presencial n.º 68/2018, homologado em 29/08/18, que reger-se-á pelas disposições
da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002 e
Lei Complementar nº 123 de 14/12/06, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente instrumento é Aquisição de Produtos Diversos (Descartáveis, Higiene Pessoal,
Gás, Utensílios Cozinha, Materiais de Limpeza, Leite, Suplemento Alimentar e Outros), conforme
discriminado abaixo:
LOTE 06 – LÂMPADAS E OUTROS
ITEM

QTDE

UNIDADE

DESCRIÇÃO

MARCA

1.
2.

105
92

UNID
UNID

FOXLUX
OUROLUX

3.

132

UNID

4.

125

UNID

5.

320

UNID

LÂMPADA COMUM 200W
LÂMPADA COMUM 60 W A50
CLARA
LÂMPADA ECONÔMICA 25W
127V
LÂMPADA
FLUORESCENTE
40W
LÂMPADA
INCANDESCENTE
100W

VALOR
UNIT. TOTAL
24,80
2.604,00
10,50
966,00

AVANTE

17,50

2.310,00

GE

7,80

975,00

BRONZEARTE

7,50

2.400,00
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6.
7.

105
92

UNID
UNID

LÂMPADA COMUM 200W
FOXLUX
24,80
2.604,00
LÂMPADA COMUM 60 W A50
OUROLUX
10,50
966,00
CLARA
8.
132
UNID
LÂMPADA ECONÔMICA 25W
AVANTE
17,50
2.310,00
127V
9.
125
UNID
LÂMPADA
FLUORESCENTE
GE
7,80
975,00
40W
10.
320
UNID
LÂMPADA
INCANDESCENTE BRONZEARTE
7,50
2.400,00
100W
11.
200
UNID
LÂMPADA INCANDESCENTE 60
OUROLUX
7,50
1.500,00
W
12.
10
UNID
LANTERNA RECARREGÁVEL 15
ENFORT
58,00
580,00
LED
13.
PILHA
AA-2
ALCALINA
ELGIN
4,90
11.564,00
2.360
PCTE
(PEQUENA)
14.
PILHA
AAA-2
ALCALINA
ELGIN
4,90
12.862,50
2.625
PCTE
(PALITO)
15.
390
UNID
PILHA GRANDE ALCALINA
ELGIN
11,80
4.602,00
16.
700
UNID
PILHA MEDIA ALCALINA
ELGIN
11,80
8.260,00
VALOR TOTAL DO LOTE 06:...............................................................................R$48.623,50 (Quarenta e oito mil,
seiscentos e vinte três reais e cinquenta centavos)

LOTE 07- MANGUEIRAS E OUTROS
ITEM

QTDE

UNIDADE

DESCRIÇÃO

MARCA

1.
2.
3.
4.

100
15
15
25

PCTE
UNID
UNID
UNID

LIMPOPLUS
ILUMINI
JETCON
ILUMINI

5.

10

UNID

6.
7.
8.

50
10
34

CX
UNID
UNID

9.
10.

15
15

UNID
UNID

ESTOPA
EXTENSÃO 100 METROS
EXTENSÃO 3 METROS
EXTENSÃO ELÉTRICA COM
SAÍDA PARA 05 TOMADAS 2
POR 1,5- TAMANHO 1 METRO
EXTENSÃO ELÉTRICA COM
SAÍDA PARA 05 TOMADAS 2
POR 1,5 TAMANHO 10 METROS
FOGUETES 12 TIROS
MANGUEIRA ¾ 100 METROS
MANGUEIRAS ½ PARA JARDIM
MEDINDO 50 M CADA.
TORNEIRA ½ PVC P/ JARDIM
TORNEIRA P/ PIA ,CROMADA DE
METAL ½

VALOR
UNIT. TOTAL
1,40
140,00
167,00
2.505,00
8,00
120,00
27,00
675,00

ILUMINI

30,00

300,00

NUCLEAR
IBIR
ARQUA

22,00
153,00
98,00

1.100,00
1.530,00
3.332,00

HERC
DELTA

3,90
16,00

58,50
240,00
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VALOR TOTAL DO LOTE 07:.....................................................................................R$10.000,50 (Dez mil reais e
cinquenta)
LOTE 09 – RODOS E VASSOURAS
ITEM

QTDE

UNIDADE

DESCRIÇÃO

MARCA

1.

VALOR
UNIT. TOTAL
6,80
3.842,00

RODO EM MADEIRA 40 CM C/
C&C
CABO
LEVE,
BORRACHA
565
UNID
MACIA
2.
RODO EM MADEIRA 60 CM C/
C&C
8,40
4.704,00
CABO
LEVE,
BORRACHA
560
UNID
MACIA
3.
RODO EM PVA 40 CM C/ CABO
C&C
7,00
3.500,00
500
UNID
LEVE
4.
RODO EM PVA 60 CM C/
C&C
10,00
2.400,00
240
UNID
CABOLEVE
5.
VASSOURA DE PALHA, CABO
C&C
9,00
558,00
62
UNID
GRANDE
6.
VASSOURA DE PALHA, CABO
C&C
8,50
1.827,50
215
UNID
NORMAL
7.
410
UNID
VASSOURA DE PELO C/ CABO
C&C
8,00
3.280,00
8.
200
UNID
VASSOURA ESCOVÃO C/ CABO
C&C
10,00
2.000,00
9.
VASSOURA PIAÇAVA 40 CM,
C&C
27,00
4.050,00
150
UNID
COM CABO, PARA GARI
10.
VASSOURA PIAÇAVA, COM
C&C
11,00
1.650,00
150
UNID
CABO.
11.
VASSOURINHA PARA VASO
C&C
5,00
750,00
150
UNID
SANITÁRIO.
VALOR TOTAL DO LOTE 09:..................................................................................R$28.561,50 (Vinte e oito mil,
quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos)
LOTE 13 – PORTA PAPEL E OUTROS
ITEM
1.

QTDE

UNIDADE

DESCRIÇÃO

MARCA

80

UND

PORTA PAPEL TOALHA: EM
POLIESTIRENO
NA
COR
BRANCA, COMPATÍVEL COM
PAPEL TOALHA DE TODOS OS
TAMANHOS,
DESDE
OS
MENORES ATÉ OS MAIORES:
EXEMPLO: 18,5 X 21 CM; 20 X 21
CM; 21 X 23 CM; 23 X 21 CM; 23
X 27 CM

JSN

VALOR
UNIT. TOTAL
65,00
5.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE
CNPJ: 18.278.069/0001-47
Rua Osório Soares, 600 – Independência - CEP: 38780-000 - Vazante-MG
Tel/Fax: (34) 3813-1130/3813-1234
2.

15

UND

PORTA SABONETE LÍQUIDO
COMUS
175,00
2.625,00
AUTOMÁTICO.
HIGIENE
TOTAL. ACIONAMENTO COM
SENSOR
INFRAVERMELHO.
TAMPA COM CHAVE. UTILIZA 4
PILHAS AA. COR BRANCA,
CAPACIDADE PARA 650ML.
3.
15
UND
TOALHEIRO
AUTOMÁTICO
ELITE
344,00
5.160,00
COM
SENSOR:
CARACTERÍSTICAS: BASE EM
ABS CINZA E TAMPA EM
POLICARBONATO
TRANSPARENTE/
FECHAMENTO COM CHAVE.
POSSUI UM SENSOR DO LADO
DIRETO
INFERIOR
DO
APARELHO EVITANDO ASSIM
O CONTATO DIRETO DAS
MÃOS. FUNCIONA COM 04
PILHAS ALCALINAS GRANDES
OU COM UMA FONTE DE
ENERGIA
DE
6
VOLTS.
CAPACIDADE: PAPEL TOALHA
EM BOBINA ATÉ 200M.
4.
80
UND
DISPENSER
SABONETE
JSN
47,00
3.760,00
LÍQUIDO PLÁSTICO 800ML EM
POLIESTIRENO
NA
COR
BRANCA.
DIMENSÕES
27X13X11 CM
VALOR TOTAL DO LOTE 13:...............................................................................R$16.745,00 (Dezesseis mil, setecentos
e quarenta e cinco reais)
LOTE 21 – SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIASURE
ITEM

1.

QTDE

UNIDADE

150

UNID.

DESCRIÇÃO

PEDIASURE 400 G.

MARCA
PEDIASURE

VALOR
UNIT. TOTAL
44,81
6.721,50

VALOR TOTAL DO LOTE 21:....................................................................................R$6.721,50 (Seis mil, setecentos e
vinte um reais e cinquenta centavos)

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LEI
A presente contratação vincula-se à Lei n.º 8.666/93 de 21/06/93, com suas posteriores alterações e
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demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, aplicando-se nos casos omissos, o disposto na
legislação civil vigente.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO/FISCALIZAÇÃO
3.1 - A execução do objeto deste Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelos
preceitos de direito público, aplicando, 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, e será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e
avaliação por representante da Contratante, com atribuições específicas, formalmente designado pelo
Prefeito Municipal de Vazante denominado “Fiscal do Contrato”, em cumprimento ao disposto no
artigo 67 da Lei nº 8.666/93.
3.2 - A fiscalização da execução do objeto deste instrumento será feita pelos Secretários das Unidades, em
conjunto com o Almoxarifado geral, na pessoa dos servidores Paulo César da Silva e Alexandre
Henrique de Oliveira e Silva, os quais poderão, junto a CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais
falhas ou irregularidades que forem verificadas, devendo as mesmas serem sanadas imediatamente, sob
pena de aplicação das penalidades previstas neste Instrumento.
3.2.1 ATRIBUIÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO.
a) Organizar o Contrato e eventuais termos aditivos;
b) Controlar o prazo de vigência e execução;
c) Solicitar prorrogação e aditivos (quantitativos/qualitativos)
d) Analisar proposta de prorrogação;
e) Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato;
f) Determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
g) Propor as sanções cabíveis.
§ 1º - A fiscalização será exercida no interesse da contratante e não exclui nem reduz a
responsabilidade da empresa contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na
sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e/ou prepostos.
§ 2º - Qualquer exigência da Fiscalização inerentes ao objeto do contrato e termos do edital da licitação
deverão ser prontamente atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.
§ 3º - Será procedida cuidadosa vistoria por parte da fiscalização, verificando a perfeita execução do
objeto contratado, sendo reprovadas quaisquer atividades executadas em desacordo com as condições
pactuadas.
§ 4º – Verificada a conformidade dos serviços, a Nota Fiscal deverá ser atestada pelo Fiscal do
Contrato e enviado ao setor financeiro da Contratante para pagamento.
§ 5º -Verificada a desconformidade, o Fiscal do Contrato não atestará o documento de cobrança,
devendo discriminar em relatório as irregularidades encontradas e providenciar a
imediata comunicação dos fatos ao representante da Contratante e à Contratada, ficando esta, com o
recebimento do relatório, cientificada da obrigação de sanar as irregularidades apontadas e de que
estará, conforme o caso, passível das sanções cabíveis.
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CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO OBJETO
4.1 - Os produtos, objeto da presente licitação, deverão ser entregues no Almoxarifado, localizado na
Secretaria Municipal de Obras, situada na Rua Castelo Branco, 240, Independência, em Vazante/MG,
contra recibo da CONTRATANTE, de acordo com a quantidade solicitada pela Secretaria responsável,
no prazo máximo de 05 (cinco) dias, com exceção do Gás cuja entrega deve ser realizada de forma
imediata, após a emissão da NAF (Nota de Autorização de Fornecimento), devendo este ser cumprido
pela contratada, sob pena de rescisão e demais sanções previstas neste Edital, no contrato e na Lei nº.
8.666/93 e alterações.
4.2 - O setor responsável pelo recebimento dos produtos, através de Controladoria Geral,
verificará as especificações exigidas no anexo I do Edital do Pregão Presencial nº. 68/2018. Se a
qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas no Edital, estes
serão devolvidos, no todo ou em parte, aplicando-se as penalidades cabíveis.
4.3 – Nenhuma Nota Fiscal será paga pelo Contratante sem que tenha a assinatura do
Controlador Geral, atestando que o produto ou mercadoria foi entregue no local designado no
item 4.1.
4.4 - O CONTRATANTE comunicará por escrito à CONTRATADA o nome e a identidade dos
elementos credenciados a assinar requisições e será responsável por todo e qualquer
fornecimento pelos mesmos solicitados, não se responsabilizando pela eventual ocorrência de
atendimento sem requisições ou solicitação em seu nome e por elementos não credenciados.
4.5 - A entrega deverá ser realizada somente no setor designado no item 4.1, que adotará os seguintes
procedimentos:
a) provisoriamente: de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA e de uma via do
contrato e da proposta respectiva, receberá os produtos para verificação de especificações,
quantidade, qualidade, prazos, preços, embalagens e outros dados pertinentes e, encontrando
irregularidade, fixará prazo de 05 (cinco) dias para correção pela CONTRATADA, ou aprovando,
receberá provisoriamente os bens, mediante recibo;
b) definitivamente: após recebimento provisório, verificação da integridade e realização de testes
de funcionamento, se for o caso, e sendo aprovados, nos exatos termos do edital e da proposta
vencedora, será efetivado o recebimento definitivo mediante expedição de termo circunstanciado e
recibo aposto na Nota Fiscal Eletrônica.
4.6 - Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, o Controlador Geral reduzirá a
termo os fatos ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE para aplicação de penalidades.
Parágrafo único: A CONTRATADA se obriga a não efetuar, em qualquer hipótese, fornecimento de
modo a contrariar a forma aqui estabelecida, pelo que, desde já, exime o CONTRATANTE de qualquer
responsabilidade pela eventual ocorrência de atendimento sem requisição ou solicitação em seu nome
por elementos não credenciados.
CLAUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E VALOR CONTRATO
5.1 - O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias após cada etapa de Fornecimento dos Itens e

PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE
CNPJ: 18.278.069/0001-47
Rua Osório Soares, 600 – Independência - CEP: 38780-000 - Vazante-MG
Tel/Fax: (34) 3813-1130/3813-1234

efetuado por Ordem Bancária originária da instituição financeira onde os recursos financeiros do
Município estiverem depositados, e efetivado mediante apresentação de nota fiscal eletrônica que
deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de Vazante/MG, CNPJ nº 18.278.069/0001-47,
devendo constar também o número da licitação e da Autorização de Fornecimento e/ou Contrato, à
contratada, em conta bancária por ela indicada no momento da emissão de sua Autorização de
Fornecimento.
§ 1º O valor total do presente Contrato é de R$110.652,00 (Cento e dez mil, seiscentos e cinquenta e
dois reais), para fornecimento dos produtos relacionados na cláusula primeira.
§ 2º A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser enviada ao CONTRATANTE juntamente com as vias de
requisições assinadas no ato da entrega, durante o mês, recolhidas pela CONTRATADA, para efeito de
conferência. Referida nota e requisições deverão ser entregues no último dia do mês do fornecimento,
encaminhadas à Seção de Compras da Prefeitura, localizada na Rua Osório Soares, 600.
§ 3º O respectivo pagamento somente será efetuado após o efetivo cumprimento das obrigações
assumidas decorrentes da contratação e após envio da Certidão Negativa/Positiva com Efeitos de
Negativa de Débito (CND/CPD-EN) do INSS e Certificado de Regularidade do FGTS (CRF).
§ 4º A Administração Municipal poderá deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes a
multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão.
§ 5º A entrega dos materiais será feita em caráter provisório, para aferição de sua conformidade com a
especificação de edital.
Parágrafo único - Nos casos em que a CONTRATADA, para sua conveniência, informar dados
bancários para pagamento em instituição financeira diversa daquela onde os recursos financeiros do
Município CONTRATANTE estiver depositados, fica autorizada a dedução em seu crédito do valor
correspondente à tarifa bancária pela Transferência Eletrônica Disponível (TED), Documento de
Ordem de Crédito (DOC), Transferência Eletrônica Financeira (TEF) ou qualquer outra congênere,
para realização do efetivo pagamento.
Parágrafo primeiro - Na emissão da nota fiscal de prestação de serviços, a empresa CONTRATADA
deverá destacar o valor do imposto, no campo específico, observada a legislação pertinente.
Parágrafo segundo - A falta de destaque do valor do imposto no documento fiscal autoriza que a
CONTRATANTE proceda o devido desconto sobre o título de cobrança ou devolva à CONTRATADA
para que seja providenciada a adequação.
CLÁUSULA SEXTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
6.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão á conta de dotações orçamentárias constantes do
orçamento fiscal vigente, aprovado pela Lei nº 1.708 de 05 de dezembro de 2017:
– 02.10.00.02.061.0401.2004.33903000
– 02.10.00.04.124.0402.2005.33903000

FICHA 23
FICHA 31
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– 02.20.00.04.122.0402.2009.33903000
– 02.30.00.04.122.0402.2012.33903000
– 02.30.00.04.122.0402.2013.33903000
– 02.30.00.04.122.0402.2014.33903000
– 02.30.00.04.122.0402.2015.33903000
– 02.40.00.04.123.0405.2021.33903000
– 02.40.00.04.129.0405.2020.33903000
– 02.50.00.04.122.0402.2023.33903000
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:
– 02.60.01.10.122.1001.2040.33903000
PSF:
– 02.60.01.10.301.1002.2043.33903000
– 02.60.02.10.301.1002.2058.33903000
SAÚDE BUCAL:
– 02.60.01.10.301.1002.2048.33903000
NASF
– 02.60.02.10.301.1002.2127.33903000
SAÚDE EM CASA
– 02.60.02.10.301.1004.2062.33903000
CAPS
– 02.60.02.10.302.1003.2131.33903000
HOSPITAL MUNICIPAL
– 02.60.01.10.302.1003.2053.33903000
ESPECIALIADES MÉDICAS
– 02.60.02.10.302.1003.2139.33903000
FARMACIA
– 02.60.01.10.303.1003.2125.33903000
VIGILÂNCIA SANITÁRIA:
– 02.60.02.10.304.1005.2065.33903000
VIGILÂNCIA EPIDEMILÓGICA:
– 02.60.02.10.305.1004.2066.33903000

FICHA 48
FICHA 60
FICHA 69
FICHA 77
FICHA 87
FICHA 109
FICHA 118
FICHA 130

FICHA 250
FICHA 267
FICHA 355
FICHA 280
FICHA 376
FICHA 384
FICHA 400
FICHA 302
FICHA 406
FICHA 326
FICHA 414
FICHA 419

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:
CENTRO DIA IDOSO:
– 02.66.00.08.241.0802.2069.33903000
FICHA 436
ADMINISTRAÇÃO:
– 02.66.00.08.244.0801.2072.33903000
FICHA 449
BOLSA FAMÍLIA:
– 02.66.00.08.244.0801.2073.33903000
FICHA 456
CRAS:
– 02.66.00.08.244.0802.2076.33903000
FICHA 467
CREAS:
– 02.66.00.08.244.0802.2077.33903000
FICHA 476
PISO MINEIRO
– 02.66.00.08.244.0802.2135.33903000
FICHA 481
ASSISTENCIA COMUNITÁRIA
– 02.66.00.08.244.0804.2081.33903000
FICHA 503
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE:
– 02.67.00.08.243.0802.2083.33903000
FICHA 513
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
– 02.70.01.12.122.0402.2085.33903000
FICHA 538
– 02.70.01.12.361.1202.2087.33903000
FICHA 550
– 02.70.01.12.365.1203.2088.33903000
FICHA 564
– 02.70.01.12.365.1203.2089.33903000
FICHA 571
– 02.70.01.12.366.1204.2090.33903000
FICHA 579

SECRETARIA DE CULT. ESPORTES TURISMO E LAZER:
DIFUSÃO CULTURAL:
– 02.75.00.13.391.1301.2110.33903000
FICHA 650
TURISMO:
– 02.75.00.23.695.2301.2112.33903000
FICHA 662
ESPORTE E LAZER:
– 02.75.00.27.812.2701.2113.33903000
FICHA 672
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE:
– 02.85.00.18.541.1801.2116.33903000

FICHA 693

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO:
– 02.88.00.04.122.2201.2118.33903000
FICHA 703

6.2 - Em face da vigência do contrato ultrapassar o exercício financeiro de 2018, as despesas do
exercício subsequente correrão a conta das dotações orçamentárias indicadas em apostilamento e
previstas em Lei Orçamentária Municipal.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, com inicio em 29/08/2018 e término em
29/08/2019, podendo ser prorrogado por prazo igual ou inferior, mediante termo aditivo.
CLÁUSULA OITAVA - DO ADITAMENTO
O CONTRATANTE poderá autorizar alterações no contrato que decorram ou não variações de seu
valor, modificações de quantidade e prazo, mediante termo aditivo, observado o disposto na Lei n.º
8.666/93 e suas posteriores alterações.
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES
A inexecução total ou parcial do objeto licitado poderá acarretar à licitante vencedora as seguintes
sanções:
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multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) calculada sobre o valor total da Ordem de
Fornecimento, por dia de atraso ocorrido, até o limite máximo de 10% (dez por cento) sobre o
valor total da Ordem de Fornecimento.
Na hipótese de o atraso persistir por mais de 30 (trinta) dias, poderá a Administração Municipal,
a seu critério, considerar cancelada a Ordem de Fornecimento, sem prejuízo da multa e de
ressarcimento por eventuais perdas e danos verificados.

§ 1º Além das sanções acima, poderá ainda ser aplicada as penalidades de advertência e suspensão
temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal, por
até 02 anos.
§ 2º Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo período de até 05
(cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município de Vazante, o licitante que:
I. Ensejar o retardamento da execução do objeto do certame;
II. Deixar de apresentar documentação exigida para o certame ou entregar documentação falsa;
III. Não mantiver a proposta, lance ou oferta;
IV. Convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, recusar-se a celebrar o contrato;
V. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
VI. Cometer fraude fiscal;
VII. Comportar-se de modo inidôneo.
§ 3º A penalidade de advertência e de impedimento de contratar com o Município ou Administração
Pública, poderão ser aplicadas à licitante vencedora juntamente com a de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.
§ 4º As penalidades previstas nesta cláusula serão impostas após regular procedimento administrativo,
garantidos ampla defesa e contraditório.
§ 5º As penalidades previstas nesta cláusula serão obrigatoriamente registrada no cadastro de
fornecedores, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no contrato e das demais cominações
legais.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE
Ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, mencionadas no art. 393 do Código Civil, a
CONTRATADAresponderá, com suporte no princípio da culpa objetiva, pela cobertura integral de
quaisquer prejuízos sofridos diretamente pelo CONTRATANTEou causados a terceiros por ato ou fato,
comissivos ou omissivos, da CONTRATADAou de seus prepostos.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
11.1 - O presente contrato poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos art. 77 a 80 da
Lei nº 8.666/93.
Parágrafo único - Na ocorrência de rescisão, por conveniência administrativa, a
CONTRATADA será notificada.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES
E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
12.1 -Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigida, somente após emissão, pela
Administração Municipal, da correspondente NAF - Nota de Autorização de Fornecimento,
obedecendo ao prazo de entrega determinado na cláusula quarta;
12.2- A Contratada fica, nos termos da legislação vigente, obrigada a aceitar, nas mesmas condições da
proposta, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, a juízo da Administração, até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento), conforme a Lei Federal nº 8.666/93.
12.3 - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas que incidam sobre a execução do
contrato/instrumento equivalente;
12.4 - Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica
de acidente do trabalho, quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas os seus empregados, durante
a execução do contrato/instrumento equivalente;
12.5 - Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos que incidam, ou venham a incidir sobre
terceiros, durante a execução do contrato/instrumento equivalente;
12.6 - Fornecer informações à Administração Municipal, sempre que lhes forem solicitadas;
12.7 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos
materiais ou pessoais causados por seus empregados, à contratante ou a terceiros, aplicando-se ao
presente contrato a Lei nº 8.078 de 11/09/90, em especial os art. 14 e 20;
12.8 - Manter a sua condição de habilitada, durante todo o período de execução do
contrato/instrumento equivalente, renovando periodicamente os documentos fiscais junto ao Sistema de
Cadastramento do Município de Vazante;
12.9 - Fornecer condições que possibilitem a entrega dos produtos a partir da data de retirada do
contrato/instrumento equivalente;
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12.10 - Cumprir fielmente o contrato/instrumento equivalente, zelar por sua boa execução, de modo
que a entrega dos produtos seja realizada com esmero e perfeição e executar sob sua inteira
responsabilidade até o seu término, vedada sua transferência a terceiros, total e parcial;
12.11 - Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes,
encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer
outras que forem devidas aos seus empregados, no desempenho do objeto ora licitado, ficando ainda, a
CONTRATANTE, isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;
12.12 - Prestar esclarecimentos à Administração Municipal sobre eventuais atos ou fatos noticiados que
a envolvam, independente de solicitação;
12.13 - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE quanto ao
fornecimento dos produtos e gêneros alimentícios contratados.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES
E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
13.1 - A Administração Municipal obrigar-se-á a efetuar o pagamento devido em dia, de acordo com o
estipulado na cláusula quinta.
13.2 - proporcionar à Contratada as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar
normalmente os termos da contratação;
13.3 - indicar o responsável para acompanhamento, controle e fiscalização do Contrato que entre outras
responsabilidades deverá fiscalizar, controlar e gerir do referido contrato, inclusive o atesto das notas
fiscais. Caberá à fiscalização do contrato registrar em relatório próprio todas as ocorrências e
deficiências constadas durante a sua vigência, encaminhando-as ao preposto da Contratada para
conhecimento e adoção das medidas necessárias, objetivando então a imediata correção das
irregularidades apontadas. Ademais, a existência e a atuação da fiscalização de contrato em nada
restringirá a responsabilidade, única, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne a execução do
objeto contratado.
13.4 - prestar aos funcionários da Contratada todas as informações e esclarecimentos solicitados,
inerentes ao cumprimento do objeto desta licitação;
13.5 -Notificar a Contratada, fixando-lhes prazos para correção de irregularidades encontradas nos
materiais ou para promover a sua substituição.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VALIDADE E PUBLICAÇÃO
Em conformidade com o disposto no parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93, o presente
contrato terá validade e eficácia depois de publicado, por extrato, em órgão de divulgação oficial do
Município, que é o Diário Oficial dos Municípios Mineiros.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
15.1 - Os preços ofertados são fixos e irreajustáveis.
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15.2 - A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato poderá ser solicitada pelas
partes, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato
do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, ficando a cargo da interessada a
apresentação de todo tipo de prova da ocorrência, sem o que o pedido não será aceito.
15.3 - Caso o pagamento da parcela não seja efetuado no vencimento pela falta do documento que
deveria ter sido fornecido pela CONTRATADA, e isso motivar o bloqueio do fornecimento, esta
incorrerá nas penalidades previstas neste edital, e não será paga a nenhuma atualização de valor,
inclusive a referida neste edital.
15.4 – Para que os preços estejam sempre atualizados, e visando todo processamento necessário, a
CONTRATADA se obriga em fornecer, à cada ocorrência de majoração ou redução, cópia do
documento correspondente a ser utilizado no realinhamento dos preços. Portanto, é de responsabilidade
exclusiva da CONTRATADA, o fornecimento dos documentos (notas fiscais) comprobatórios dessas
ocorrências.
15.5 - A obrigatoriedade da contratada em fornecer documentos que permitirão variação dos preços
contratados vigerá para todo o exercício financeiro, enquanto o Contrato estiver vigente, mesmo para
períodos que possam não haver fornecimento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
E À PROPOSTA DA CONTRATADA
16.1 - Este contrato fica vinculado aos termos do Edital do Pregão n.º 68/2018, e seus ANEXOS;
assim como a proposta de preços de fornecimento firmada pela CONTRATADA, naquilo em que não
conflitarem com este instrumento.
16.2 - Aplica-se a este contrato as normas de direito dos Códigos Civil, Comercial, Penal e da Lei
8.666, de 21/06/93 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
As partes CONTRATANTES elegem o Foro da Comarca de Vazante-MG, com renúncia expressa a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a solução de qualquer pendência atinente a este
contrato.
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E por estarem assim justas e acertadas, as partes assinam o presente contrato, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, para um só efeito, depois de lido e achado conforme, na presença de 02 (duas)
testemunhas que também o subscrevem.
Vazante-MG, 29 de Agosto de 2018.

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

MUNICÍPIO DE VAZANTE
JACQUES SOARES GUIMARÃES
- Prefeito Municipal -

COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
CNPJ/MF:03.381.839/0001-05
Representante Legal:Paulo César Gonçalves
CPF:539.663.096-53

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO: RENATO JOSE FERREIRA
OAB/MG: 64.002

GESTORES DO CONTRATO:
AGOSTINHO PEREIRA RODRIGUES
Secretário Municipal da Fazenda
DIVINO BOAVENTURA DE ARAÚJO
Secretario Municipal da Administração
GABRIEL AFRÂNIO ROSA DE FARIA BARRA
Secretário Municipal de Saúde
JEANCARLO RABELO GUIMARÃES RODOVALHO
Secretário Municipal de Educação
TESTEMUNHAS:
Franciele Alves Andrade
CPF:118.056.136-85

Renata Cristina Caixeta
CPF: 001.424.586-86

