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CONTRAT0 ADMINISTRATIV0 N° 038/2021.

Contrato    que    entre    si    celebram,    na    forma    e
condic6es  seguintes,  de  urn  lado,  a  PREFEITURA
MUNICIPAL    DE    AUGUSTINOPOLIS    e    de
outro, as empresas V. S. MADALENA -ME.

A  PREFEITURA  DE  AUGUSTINOPOLIS,  pessoa juridica  de  direito  ptiblico,  inscrita  no
CNPJ    sob    o    n°    00.237.206/0001-30,    situada    na    Rua    Dom    Pedro    I,    352,    Centro,
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047.445.601-30,    residente    nesta    cidade    Augustin6polis/TO,    doravante    denominado    de
CONTRATANTE,  no  final  assinado,  e  do  outro  lado  a  empresa V.  S.  MADALENA  -  ME,
inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  n°.11.107.553/0001-64  pessoa juridica  de  direito  privado,  com
enderego na Rua Siqueira Campos,  2452, Nova Araguatins,  na cidade de Araguatins/TO,  por
meio  de  seu  representante  legal,  Sr.  VANDENHBHRG  SOUSA  MADALHNA,  brasileiro,
empresalio,  inscrito  no  CPF/MF  n°.  019.605.341-22  e  RG  N°.  5279898  SSP-PA,  residente  e
domiciliado   na   Rua   13   de   Outubro,   1075,   Nova   Araguatins,   cidade   de   Araguatins/TO,
doravante  denominada  simplesmente  CONTRATADA,  firmam  o  presente  CONTRATO,  que
sera  regido  pelas  clausulas  e  disposig6es  seguintes,  todas  em  conformidade  com  o  Processo
Licitat6rio n°  153/2021, Termo de Adesao  n° 002/2021, ben como  com o que disciplina a Lei
n.° 8.666 de 21  de junho de  1993, e suas alterac5es e, supletivamente, com as normas legais de
direito privado.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.I.  0  presente  contrato  tern  por  objeto  a  aquisigao  de  Generos  Alimenticios  para  atender  a
Secretaria  Municipal  de   Administrapao   e  Desenvolvimento   Econ6mico,  junto  a  Prefeitura
Municipal de Augustin6polis/TO.
1.2.   Os   produtos   de   Generos   Alimenticios,   objeto   do   presente   contrato,   sao   os   abaixo
descriminados, quantificados, os quais apresentam os seguintes valores unitinos e totais:

RAZA0 SOCIAL: V.S. MADALENA - ME
CNPJ:  11.107.553/0001-64

Item Descrifao Quant. V.  Unit. V. Total

07
loGURTE        NATURAL,         TEOR        GORDURA

50 R$ 3,50 R$  175,00INTEGRAL,  SABOR  COMPONENTES  COM  POLPA
OU PEDACOS DE FRUTA.

08

CARNE  BOVINA  IN  NATURA,  TIPO  DE  CORTE

270 R$ 30,00 R$  8.loo

MUSCULO  TRASEIRO  APRESENTACAO  MOIDA
ESTADO   DE   CONSERVACAO   RESFRIADO(A)   -
CARNE  BOVINA  IN  NATURA,  TIPO  DE  CORTE
MUSCULO  TRASEIRO,  APRESENTACAO  MOIDA.
ESTAD0 DE CONSERVACAO RESFRIADO(A).

09

CARNE  BOVINA  IN  NATURA - CARNE  BOVINA

270 R$ 32,00 R$  8.640,00
IN   NATURA,   TIPO   DE   CORTE   COXAO   DURO,
APRESENTACAO   PECA   INTEIRA,   ESTAD0   DE
CONSERVACAO CONGELADO(A).

VALOR TOTAL RS  16.915,00

CLAUSULA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO
2.1.  0  CONTRATANTE  efetuara a fiscalizacao  e  acompanhamento  da entrega dos  produtos,
objeto do presente contrato, atrav6s da Sra. LANNA THAYLLANA 0LIVEIRA DA SILVA.
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Secretaria  Municipal  de  Administrapao  e  Desenvolvimento  Econ6mico,  ou por outro  servidor
formalmente indicado.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DH ENTREGA E DA VIGfiNCIA
3.1.  A  entrega dos produtos  devera  ser  efetuada  em prazo  maximo  nao  superior a 24  (vinte  e
quatro) horas, iniciada a contagem a partir da data de emissao da Autorizagao para entrega.
3.2. 0 presente contrato tera vigencia a partir de sua assinatura, ate 31  de Dezembro de 2021.

CLAUSULA QUARTA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
4.1.  Assume  a CONTRATADA  inteira e  expressa responsabilidade pelas obrigap6es  sociais  e
de   prote¢ao   aos   seus   empregados,   bern   como   pelos   encargos   previdenciarios,   fiscais   e
comerciais resultantes da execugao do contrato.
4.2.   A   inadimplencia  da   CONTRATADA   com   relapao   aos   encargos   aqui   referidos   nao
transfere  a  CONTRATANTE  a  responsabilidade  por  seu  pagamento,  nem  podera  onerar  o
objeto do Contrato.

CLAUSULA QUINTA - D0 VALOR E D0 PAGAMENTO
5.1.  A  CONTRATANTE  pagara  a  CONTRATADA  pela  efetiva  entrega dos  produtos  deste
contrato, o valor global de R$ 16.915,00 (dezesseis nil novecentos e quinze reais).
5.2.  0 pagamento sera efetivado ap6s a emissao da Nota Fiscal, devidamente acompanhado de
Atesto   emitido   pela   Secretaria   Municipal   competente   deste   Municipio,   obedecendo   aos
criterios de execucao e fiscalizapao estipulados nesta peca contratual.

CLAUSULA SHXTA - DA ALTERACAO I)0 CONTRATO
6.1. Qualquer variagao na forma do pagamento ajustada sera feita mediante acordo escrito entre
as  partes,  na  forma  de  Termo  Aditivo,  e  sera  parte  integrante  do  Contrato,  observado  as
condig6es legais estabelecidas, ressalvadas as alterap6es unilaterais permitidas a Administragao

(art.  65,  inc.  I).

CLAUSULA SETIMA - DA DOTACA0 0RCAMENTARIA
9.I.  As  despesas  decorrentes  do  presente  Contrato  correrao  por  conta  da  seguinte  dotagao
ongamentaria:

6RGAO: 03.03.00 -Secretaria da Administrapao e Desenvolvimento Econ6mico
UNIDADE: 03.03.01  -Secretaria da Administrapao e Desenvolvimento Econ6mico
04.122.0052.2.010 -Manutengao da Secretaria Municipal de Administrapao
3.3.90.30.00 -Material de Consumo
Fonte:  10 -Recursos Pr6prios

CLAUSULA   OITAVA   -   DA   EXECUCAO   D0   CONTRATO,   DOS   DIREITOS   E
RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA E CONTRATANTE.
8.1.   0  Contrato  devera  ser  executado  fielmente  pelas  partes,  de  acordo  com  as  clausulas
avengadas, respondendo cada qual pelas consequencias de sua inexecucao total ou parcial.
8.2.   A   execugao   do   Contrato   sera   acompanhada   e   fiscalizada   por   urn   representante   da
Administragao,   especialmente   designado,   identificado   no   item   2.I   desta   Peca   Contratual,
cabendo a este acompanhar e aferir os produtos em sua entrega.
8.3.  0  fiscal  do  Municipio  (CONTRATANTE)  anotara  todas  as  ocorrencias  relacionadas  a
execueao   do   Contrato,   determinando   o   necessario   a   regularizagao   das   faltas   ou   defeitos
observados.   As   decis6es   e   providencias   acima  de   sua  competencia   serao   solicitadas   aos
superiores, para adogao das medidas cabiveis.



EsiADO DO TOcArmNs

ARUEEE;#?fi8;5[:i:A.LTD6

A u C5 `J 5 '1` i , : i : ' 'J L i S

o!haN°          ./,23

8.4. A CONTRATADA devefa manter durante toda a execucao do contrato todas as condig6es
de habilitapao e qualificagao exigidas na legislapao aplicavel;
8.5.  Sera  de  inteira  e  expressa  responsabilidade  da  empresa  CONTRATADA  as  obrigap6es
sociais    e   de   protecao    aos    seus    empregados,    ben    como    pelos    encargos   trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultante da execucao do Contrato.
8.6.  0  CONTRATANTE fiscalizara e acompanhafa a entrega dos produtos, objeto desta pega
contratual,    aplicando    as    penalidades    legais    e    contratuais    cabiveis    as    hip6teses    de
descumprimento parcial ou total do presente contrato;
8.7.  A  CONTRATANTE  rescindird  unilateralmente  o  contrato  quando  ocorrer  a  inexecucao
total ou parcial do presente pela CONTRATADA;
8.8.  A  CONTRANTE  efetuara  o  pagamento  a  CONTRATADA  pela  efetiva  entrega  dos
produtos,  de  acordo  com  as  medi96es  apresentadas  e  devidamente  aferidas  pelo   setor  de
Compras desta Prefeitura Municipal.
8.9. Rescindira unilateralmente o contrato, quando ocorrer sua inexecuqao parcial ou total;

CLAUSULA NONA -DAS PENALIDADES:
9.I.  Pela  inexecucao  total  ou  parcial  do  contrato  o  Municipio  de  Augustin6polis/TO  podera,
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Civil, e administrativa, mos moldes do art.  87, da Lei n° 8.666/93:

a)  multa  de  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  total  do  valor  atualizado  do  contrato
pela inexecucao parcial do mesmo;
b) multa de  15% (quinze por cento) sobre o total do valor atualizado do contrato
pela   inexecucao   total   do   mesmo,   podendo   ser   cumulada   com   suspensao
tempordria  de  participa9ao  em  licitacao  e  impedimento  de  contratar  com  a
Administrapao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;
c) suspensao tempordria de participagao em licitapao e impedimento de contratar
com a Administracao, por prazo nao superior a 2 (dois) anos.

CLAUSULA DECIMA -DA RESCISAO UNILATERAL D0 CONTRATO:
10.1. A CONTRATANTE na forma do instituido no inciso  "I" do artigo  79 da Lei n° 8.666/93,
e  alterag6es,   podera  rescindir  unilateralmente   o   contrato,   nas   hip6teses  especificadas   mos
incisos  I  a  XII  daquela  Lei,   sem  que  assista  a  CONTRATADA  indenizapao  de  qualquer
especie, excetuada a hip6tese prevista no pafagrafo 2° do mesmo artigo.

CLAUSULA DHCIMA PRIMEIRA - DO FISCAL DO CONTRAT0
11.1.  Para a fisca[izacao  da execu?ao  do  objeto  ora contratado,  em  atendimento  ao Art.  67  da
Lei   8.666/93,   fica   designado   a   Sra.   LANNA   THAYLLANA   0LIVEIRA   DA   SILVA,
Secretaria   Municipal    Administra9ao    de    Desenvolvimento    Econ6mico,    ou   por    servidor
previamente designado para esta funcao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VINCULACAO A0 EDITAL E A PROPOSTA
DA CONTRATADA
12.   1.   Este   Contrato   fica  vinculado   aos   termos   do   processo   de   licitapao   na  modalidade
PREGAO      PRESENCIAL     n°     010/2021      do     Fundo      Municipal     de     Educacao     de
Augustin6polis/TO,   aonde   gerou   o   processo   de   CARONA   n°   002/2021,   cuja   realizapao
decorreu  da  autorizacao  do  ordenador  de  despesa  do  6rgao  contratante,  e  da  proposta  da
CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - D0 AMPARO LEGAL
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13.1.  A  lavratura  do  presente  Contrato  decorre  da  realizagao  do  processo  de  licitagao  na
modalidade   PREGAO   PRESENCIAL   n°   010/2021   de   Augustin6polis/TO,   aonde   gerou   o

processo  de  CARONA  n°  002/2021   de  Augustin6polis/TO,  realizado  com  fundamento  no
disciplinado nas Leis n°  10.520/2002 e 8.666/93  e Decreto 7892/2013, alterado pelo Decreto n°
9.488 de 30 de Agosto de 2018 e nas demais normas vigentes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES GERAIS
14.1.   As   situac6es   e   casos   nao   expressamente   tratados   neste   Contrato   regem-se   pelos
dispositivos  da  Lei  Federal  n.°  8.666  de  21  de junho  de  1993,  e  suas  alterap6es  como  se  em
linhas  aqui  estivessem  transcritas  e,  supletivamente,  pelas  disposi?6es  contratuais  de  direito
privado.
14.2. As partes contratantes declaram-se, ainda, cientes e conformes com todas as disposic6es e
regras  atinentes  a Contratos contidas na Lei  n° 8.666/93, com suas alterap6es posteriores,  bern
como com todas aquelas contidas no Termo de Adesao, ainda que nao estejam expressamente
transcritas ne ste instrumento.
14.3.   Nao   havera  reajuste   de   pregos   durante   a   execucao   do   Contrato,   assegurando-se   a
aplicacao da legislagao vigente, relativa aos Contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - I)0 FORO
15.1.  Fica eleito  o  Foro  da Comarca de Augustin6polis/TO para dirimir quaisquer dtividas  ou
controversias que surgirem do presente Contrato Administrativo.

E,  estando  assim, justos  e  contratados,  lavrou-se  o  presente  Contrato,  em  tres  vias  de
igual  forma e teor que,  ap6s de lido  e achado conforme,  vai  firmado pelos contratantes e por
duas testemunhas, para que surta seus juridicos e legais efeitos.

Augustin6polis/TO,12 de agosto 2021.

ANTON CAYRES D ALMEIDA

CNPJ:  11.107.553/0001 -64

Vandenberg Sousa Madalena
Contratado

TESTEMUNHAS:
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RUA  DOM  PEDRO  I,  352,  CENTRO,  TEL.:  63  34561232

CEP:  77.960-000 / AUGUSTIN6POLIS -TO


