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"Termo de Contrato que entre si celebram 
o Município de Nhandeara e a empresa 
Alessandra Mata de Oliveira Pires - ME" 

Pregão Presencial n° 002/2020 
Processo n° 007/2020 

CONTRATO N° 012/2020 

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o 

MUNICÍPIO DE NHANDEARA, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede 
na rua Dr. Octaviano Cardoso Filho, n° 359, nesta cidade de Nhandeara, 
Estado de São Paulo, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob n° 
45.146.271/0001-98, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, JOSÉ 
ADALTO BORINI, portador do RG n° 20675412-SSP/SP e do CPF n° 
126.658.078-66, brasileiro, com residência e domicílio na Rua Joaquim 
Fernandes de Mello, 20, Centro, nesta cidade de Nhandeara/SP, 
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE", 

e de outro lado, a empresa 

ALESSANDRA MARA DE OLIVEIRA PIRES - ME, inscrita no CNPJ sob n° 
22.520.596/0001-93, com sede na Rua Dr. Edmilson Pessoa Cavalcanti, n° 
1048, Bairro Centro, na cidade de Nhandeara-SP, CEP n° 15.190-000, 
representada por ALESSANDRA MARA DE OLIVEIRA PIRES, proprietária, 
titular do RG n° 40.135.559 SSP/SP e CPF n° 363.249.998-58, residente e 
domiciliado na Rua Benedito Carlos dos Reis, n° 379, Bairro CDHU, na 
cidade de Nhandeara, CEP n° 15.190-000, doravante denominada 
"CONTRATADA", 

tem entre si, Justo e combinado o que diante se segue, por intermédio das 
cláusulas a seguir articuladas:- 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

OBJETO 

1.1- O objeto do presente instrumento é o fornecimento de produtos de padaria 
e confeitaria, conforme condições e especificações constantes no Edital do 
Pregão Presencial n°002/2020. 

1.2- Consideram-se partes integrantes do presente instrumento, os seguintes 
documentos: a) Edital do Pregão n° 002/2020 e seus respectivos Anexos; b) a 
proposta de 04 de fevereiro de 2020, considerando-se o valor adjudicado 
aquele ofertado pela CONTRATADA na sessão de processamento da licitação; 
c) Ata de sessão do Pregão n°002/2020. 
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1.3- Discriminação do objeto: 

Item Quant. Unid. Descrição 
01 8.734 Kg Pão francês 
02 625 Unid. Placa de bolo pandelo simples 38x58cm 
03 320 Kg Baguete 
04 225 Kg Bolo com recheio 
06 290 Kg Rosca doce 
07 385 Kg Torta de frango 
08 120 Kg Fatias Húngaras 

09 7.100 Unid, 
Lanche natural (contendo: alface, tomate, apresuntado e 
muçarela) 

11 680 Kg Pão de leite 

1.4. O objeto poderá sofrer supressões ou acréscimos, mantidos as condições 
comerciais pactuadas, mediante termo de aditamento, com base no 
parágrafo 1°, do artigo 65, da Lei Federal n°8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

VALOR E RECURSOS FINANCEIROS 

2.1- As partes atribuem para efeito de direito o valor total de 14120.601,50 (cento 
e vinte mil seiscentos e um reais e cinquenta centavos), conforme preços 
obtidos no Pregão Presencial n°002/2020. que se segue: 

Item Quant. Unid. Descrição 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

01 8.734 Kg Pão francês R$5,80 R$50.657,20 

02 625 Unid. 
Placa 	de 	bolo 	pandelo 	simples 
38x58cm 

R$19,90 R$12.437,50 

03 320 Kg Baguete R$7,90 R$2.528,00 
04 225 Kg Bolo com recheio R$24,90 R$5.602,50 
06 290 Kg Rosca doce R$12,90 R$3.741,00 
07 385 Kg Torta de frango R$37,26 R$14.345,10 
08 120 Kg Fatias Húngaras R$23,90 R$2.868,00 

09 7.100 Unid. 
Lanche 	natural 	(contendo: 	alface, 
tomate, apresuntado e muçarela) 

R$3,19 R$22.649,00 

Ti 680 Kg Pão de leite R$8,49 R$5.773,20 

2.2- Nos preços contratados estão inclusos todos os custos operacionais da 
atividade, encargos, impostos incidentes, taxas, transportes, fretes, bem como 
todas as despesas diretas ou indiretas decorrentes do objeto do presente 
Contrato. 

V 



Município de Monteara 
Prefeitura Municipal de Nhandeara 

Rua Dr. Octaviano Cardoso Filho, 359 - CEP 15190-000 
Fone/Fax: (17) 3467-4990 

CNPJ 45.146.271/0001-98 - Estado de São Paulo 

2.3- A despesa onerará os recursos orçamentários e financeiros reservados nas 
seguintes 	classificações orçamentárias: 	0412200072.007000 - 	elemento 
3.3.90.30.07.00 - Fonte 1 1012200592.052000 - elemento - Recurso Próprio, 
3.3.90.30.00.00 - Fonte 1 - Recurso Próprio, 0824300052.005000 - elemento 
3.3.90.30.07.00 - Fonte 1 0824400632.055000 - elemento - Recurso Próprio, 
3.3.90.30.07.00 - Fonte 5 1230600172.016000 - elemento - Recurso Federal, 
3.3.90.30.07.00 - Fonte 1 - Recurso Próprio, 1230600172.016000 - elemento 
3.3.90.30.07.00 - Fonte 5 - Recurso Federal, 1230600172.016000 - elemento 
3.3.90.30.07.00 - Fonte 2 - Recurso Estadual, 2781200212.020000 - elemento 
3.3.90.30.04.00 - Fonte 1 - Recurso Próprio, 0824100582.051000 - elemento 
3.3.90.30.07.00 - Fonte 1 	- Recurso Próprio, 082440042.004000 - elemento 
3.3.90.30.07.00 - Fonte 1 - Recurso Próprio. 

CLAUSULA TERCEIRA 

VIGÊNCIA 

3.1- A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, com início em 18 de 
fevereiro de 2020 e término em 17 de fevereiro de 2021, ou até a entrega 
definitiva de todos os produtos contratados, o que viera ocorrer primeiro. 

CLÁUSULA QUARTA 

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

4.1- 0(s) produto (s) deverá (ão) ser entregue (s) de forma parcelada, de acordo 
com o Termo de Referência constante do Anexo Ido Edital do Pregão Presencial 
n°002/2020, na cidade de Nhandeara e no Distrito de Ida Iolanda. 

4.2- Os produtos serão solicitados pelo Município de Nhandeara, através de 
Autorização de Compras ou de Fornecimento, conforme o caso. 

4.3- Ficará a cargo da empresa contratada as despesas de seguros, entrega, 
transporte, descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários 
decorrentes do fornecimento do objeto desta licitação. 

4.4- O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente na data de 
sua entrega, por funcionário competente para tanto. O funcionário verificará as 
condições da mercadoria e de seu armazenamento podendo recusá-la de 
imediato, caso não esteja adequada ao presente contrato. 

4.4.1- Havendo rejeição dos produtos, no todo ou em parte, a empresa 
vencedora (contratada) deverá substitui-los imediatamente, observando as 
condições estabelecidos para o fornecimento, sob pena de lhe serem 
aplicadas as sanções administrativas estabelecidas pelas leis federais n° 
10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações. 

4.5- O recebimento definitivo dar-se-á no prazo de até 01 (um) dia após a 
entrega do produto, podendo neste período a Contratante solicitar a troca ou 
a reposição da mercadoria em desacordo com o contratado, devendo esta 
ocorrer no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação. 
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4.6- A Prefeitura se reserva o direito de recorrer ao fornecedor em caso de 
verificação posterior de irregularidade nos produtos. 

CLÁUSULA QUINTA 

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 

5.1- Durante a vidência deste contrato, a execução do objeto será 
acompanhada e fiscalizada por servidor da CONTRATANTE, devidamente 
designado. 

5.2- A atestação de conformidade do fornecimento cabe ao titular do setor 
responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para 
esse fim. 

CLÁUSULA SEXTA 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Além das obrigações e disposições constantes no Termo de Referência do 
Edital, a CONTRATADA obriga-se a: 

6.1- Manter, durante toda a execução deste contrato, todas as condições que 
culminaram em sua habilitação na fase da licitação. 

6.2- Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais 
resultantes da execução deste contrato. 

6.3- A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 
deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE. 

6.4- Responder, perante os Órgãos Competentes, por todas as obrigações e 
encargos assumidos ou gerados em razão do fornecimento dos produtos, 
objeto do presente Contrato; 

6.5- Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos oferecidos, atentando para 
as especificações técnicas exigíveis; 

6.6- Atentar para as normas e legislações vigentes; 

CLÁUSULA SÉTIMA 

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Além das obrigações e disposições constantes no Termo de Referência do 
Edital, o CONTRATANTE incumbe-se a: 

7.1- Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nas condições, preços e prazos 
pactuados. 

7.2- Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato. 
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7.3- Notificar por escrito a ocorrência de irregularidades durante a execução 
do objeto. 

CLÁUSULA OITAVA 

PAGAMENTO 

8.1- Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias contados da data 
de recebimento da nota fiscal/fatura e recebimento definitivo do produto, 
diretamente na conta bancaria informada pela Contratada; 

8.2- Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais 
apresentados ou outros necessários à contratação contenham incorreções. 

8.3- A Nota Fiscal/Fatura deverá ser apresentada no momento da entrega do(s) 
produto(s) e, ainda, deverá ser encaminhada uma cópia e/ou via da nota no 
seguinte e-mail da Administração: compras@nhandeara.sp.gov.br. 

8.4- A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá 
início e encerramento em dias de expediente neste Município. 

8.5- Para efeito de pagamento, a Contratada encaminhará os documentos de 
cobrança para a Administração / Contratante. 

8.6- Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será 
imediatamente solicitada à Contratada, carta de correção, quando couber, 
ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada à 
Administração no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

84.1- Caso a Contratada não apresente cada de correção no prazo 
estipulado, o prazo para pagamento será recontado, a partir da data da sua 
apresentação; 

CLÁUSULA NONA 

RESCISÃO E SANÇÕES 

9.1- Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
celebrar o contrato ou instrumento equivalente, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para este certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inicfôneo ou cometer 
fraude fiscal, ficará sujeito às sanções previstas no artigo 7° da Lei Federal n° 
10.520/02, na Lei Federal n°8.666/93 e demais penalidades legais, em especial: 

9.1.1- Advertência; 

9.1.2- Multa moratória de 1% por dia de atraso injustificado sobre o valor da 
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

9.1.3- Multa compensatória de 30% sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total do objeto; 

d 



Nhandeara-SP, 18 de fevereiro de 2020. 

1 .9 ffi .M 'CAe/ 't a 
ALESSANDRA MARA DE OLIVEIRA PIRES- ME 

ALESSANDRA MARA DE OLIVEIRA PIRES 
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9.1.4- Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à 
obrigação inadimplida; 

9.1.5- Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, 
pelo prazo de até dois anos; 

9.1.6- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

9.2- Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87. III e IV da Lei n°8.666, de 
1993,0 Contratada que: 

9.2.1- Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

9.2.2- Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

9.2.3- Demonstre não possuir Idoneidade para contratar com a Administração 
em virtude de atos ilícitos praticados. 

9.3- O não cumprimento das obrigações assumidas no presente instrumento 
contratual ou a ocorrência da hipótese prevista no artigo 78, da Lei Federal n.° 
8.666, de 21 de junho de 1993, e no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/02 
autorizam, desde já, o CONTRATANTE a rescindir, unilateralmente, o Contrato, 
independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o 
disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência. 

CLÁUSULA DÉCIMA 

FORO 

10.1- As partes elegem o foro da comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, 
para dirimir as dúvidas suscitadas em decorrência da execução do presente 
contrato, não resolvido pelas vias administrativas próprias. 

E, por estarem assim justas e combinadas, as partes contratantes firmam o 
presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma e para um só 
efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas. 
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