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CONTRATO
N.
108/PGM/PMJP/2018
QUE
ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNIcipIO DE JlPARANA E A EMPRESA RR DE SOUZA & CIA
LTDA - ME, PARA OS FINS QUE NAS
CLAUSULAS ABAIXO SE ESPECIFICAM.

MUNIcipIO DE Jl-PARANA/RO, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no
CNPJ/MF sob o n. 04.092.672/0001-25, com sede e administraeao na Av. Dois de Abril, n.1.701,

bairro Urupa, cidade de Ji-Parana, Estado de Rond6nia, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, MARCITO APARECIDO PINTO, brasileiro, casado, agente politico, portador da Cedula
de ldentidade n. 447630 SSP/RO, inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas sob o n. 325.545.83234, residente e domiciliado na cidade de Ji-Parana, Estado de Rond6nia, doravante denominado
CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME, pessoa juridica
de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.13.662.140/0001-77, situada na Rua Horacio

Spadare, n. 93, Bairro Jotao, cidade de Ji-Parana, Estado de Rond6nia, neste ato representado
por TARcisIO DOMINGOS ZANATTA, brasileiro, casado, portador da Carteira de ldentidade n.
47.8326 SSP/RO, inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas sob o n. 419.092.592-68, residente e

domiciliado no enderego da empresa, que passa a ser denominada simplesmente
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO, decorrente do procedimento licitat6rio
na modalidade Pregao Eletr6nico n.138/CPL/PMJP/2018, do tipo menor prego por item, registro

de pre?os n.050/SRP/CGM/2018 de e em observancia as disposig6es da Lei Federal n. 8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alterag6es, art.1° (primeiro) da Lei Federal n.10520/02 e, ainda, pelo

estabelecido no Processo Administrativo 1-14037/2018 -Controladoria Geral do Municipio,
mediante as clausulas e condig6es a seguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO

0 objeto do presente termo de contrato e o fornecimento de refeig6es tipo "SelfService", conforme discriminado na Nota de Empenho GL - Global n. 6963 e autorizagao do
Controlador Geral do Municipio (fl.32), para atender a Controladoria Geral do Municipio.

Paragrafo Unico - Este termo de contrato vincula-se ao Edital do Pregao Eletr6nico n.
138/CPL/PMJP/2018 e anexos, termo de referencia e a ata de registro de pregos n.
050/SRP/CGM/2018, constantes no processo administrativo supracitado, independentemente de
transcri?ao.

CLAUSULA SEGUNDA -DO PAGAMENTO
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Nacional do Seguro Social, Certidao Negativa de Tributos da Receita Estadual, Certidao Negativa
de Tributos Municipais, Certidao Negativa de Tributos Federais e Certidao Negatjva de Debitos
Trabalhistas.

§3°- Na ocorrencia de necessidade de providencias complementares por parte da
CONTRATADA, o decurso do prazo para pagamento sera interrompido, reiniciando-se sua
contagem da data em que estas forem cumpridas. 0 descumprimento, pela CONTRATADA, do
estabelecido no paragrafo anterior, nao lhe gera direito a altera?ao de pregos ou compensagao
financeira.

§4° - 0 CONTRATANTE, observados os principios do contradit6rio e da ampla defesa,
podera deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar a CONTRATADA, os valores
correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizag6es devidas pela CONTRATADA, nos
termos deste contrato.

§ 5°- Na hip6tese de atraso no pagamento pelo CONTRATANTE, ap6s 30 (trinta) dias do
efetivo adimplemento das obrigag6es por parte da contratada, o CONTRATANTE fica obrigado a

proceder a atualizagao monetaria na forma legal entre a data da entrega da nota fiscal certificada
e do efetivo pagamento, na forma do inciso Ill, do artigo 55 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA -DO REAJUSTE DE PRE90

0s pregos acordados no presente instrumento serao fixos e irreajustaveis durante a
vigencia do contrato, podendo ser reajustados periodicamente a cada 12 (doze) meses a
requerimento da contratada, conforme estabelecido pelo indice pertinente ao objeto, ressalvadas
as hip6teses previstas na Lei Federal n. 8.666/93 e se comprovado o desequilibrio econ6micofinanceiro.

CLAUSULA QUARTA -DO PRAZO DE VIGENCIA E EFICACIA

0 prazo de vigencia do presente instrumento sera de 12 (doze) meses, contados a partir
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado se preenchidas as exigencias do artigo 57,11,
da Lei Federal n. 8.666/93 ate o limite de 60 (sessenta) meses, e caso seja de interesse e
necessidade pdblicos devidamente comprovados, demonstrados nos autos e autorizados
formalmente pela autoridade competente antes do termino de sua vigencia.
Paragrafo dnico -A eficacia do presente instrumento e condicionada a publicagao de seu
extrato na forma e prazo previstos pelo paragrafo unico do artigo 61, da Lei Federal n. 8.666/93.

cLAusuLA QuiNTA -DOs cREDiTOs OReAMENTARios
As despesas oriundas do presente instrumento correrao a conta da dotagao orgamentaria
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CLAUSULA SEXTA -DAS OBRIGAC6ES DO CONTRATANTE
0 CONTRATANTE se obriga a:
a.
b.

Efetuar os pagamentos na forma da CLAUSULA SEGUNDA;
Publicar o extrato do presente instrumento no Diario Oficial, na forma do paragrafo unico,
do art. 61 da Lei Federal n. 8.666/93;

c.

Acompanhar e fiscalizar a execu?ao/fornecimento do objeto contratado;

d.

Notificar a CONTRATADA por escrito, da eventual aplicagao de multas previstas no
instrumento contratual.

CLAUSULA SETIMA-DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a:

a.

Arcar com todas as despesas decorrentes do fornecimento das refeig6es;

b.

Disponibilizar as refeie6es nos dias e horarios definidos no item 7 do termo de refetencia
e item 2.2 do edital, bern como a qualidade definida no item 4 tamb6m do termo de
referencia;

c.

Aceitar nas mesmas condig6es contratuais os acr6scimos ou supress6es que se fizerem
necessarios, de acordo com o § 1° do art. 65 da Lei Federal n. 8.666/93;

d.

Comunicar ao Municipio de Ji-Parana/RO, especificamente a Controladoria Geral do
Municipio, verbalmente no prazo de 12 (doze) horas e, por escrito, no prazo de 48

(quarenta e oito) horas, qualquer problema relacionado ao cumprimento do presente
instrumento durante a sua vigencia;

e.

Acatar todas e quaisquer normas internas de interesse do Municipio de Ji-Parana/RO
durante a execugao do presente contrato, bern como obedecer aos artigos 5° e 37,
"caputs", da Constitui?ao Federal e a Lei n. 8.666/93, com as alterae6es;

f.

Assinar o instrumento contratual no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data da
convoca?ao;

9.

Faz parte integrante deste instrumento, como obrigaeao da CONTRATADA,
independentemente de sua transcrigao o item 21 do edital e o item 10 do termo de
referencia.
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CLAUSULA DECIMA -DAS PENALIDADES

Pela inexecugao total ou parcial do presente instrumento por parte da CONTRATADA, o
CONTRATANTE aplicara as penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal n. 8.666/93 sem
prejuizo da responsabilizagao civil e criminal, ficando desde ja consignada multa de 10% (dez)
sobre o valor total contratado.

§1°-No caso de recusa injustificada da CONTRATADA em assinar o contrato, aceitar ou
retirar ou nao apresentar situagao regular na ocasiao dos recebimentos, garantida ptevia e ampla
defesa, aplicara a CONTRATADA multa de 10% (dez) sobre o valor do contratado.

§2°-A multa, eventualmente imposta a CONTRATADA, sera automaticamente descontada
da fatura a que fizer jus, acrescida de juros morat6rios de 1% (urn por cento) ao mss e, caso nao
tenha nenhum valor a receber do Municipio, ser-lhe-a concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contados de sua intimagao, para efetuar o pagamento da multa, nao sendo efetuado o pagamento,
seus dados serao encaminhados ao 6rgao competente para que seja inscrita em divida ativa,
podendo, ainda a Administragao proceder a cobranea judicial da multa.

§3°- Caso a CONTRATADA ensejar o retardamento da execugao do seu objeto, comportarse de modo inid6neo ou cometer fraude fiscal, ficara impedida de licitar e contratar com o
Municipio, e sera descredenciado no Cadastro de Fornecedores do Municipio, pelo prazo de 05
(cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no edital e das demais comog6es legais, garantida
a previa e ampla defesa;

§4°-As multas previstas, nao eximem a CONTRATADA da reparaeao dos eventuais danos,
perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar a Administragao.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -DA RESCISAO DO CONTRATO
Na forma do artigo 58, 11 e 79, I, da Lei Federal n. 8.666/93, a rescisao do contrato podera
ocorrer de forma unilateral e escrita por parte do CONTRATANTE sem prejuizo das demais
sang6es administrativas e judiciais, tambem previstas no citado dispositivo legal.

§1°- No caso de rescisao provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a
CONTRATANTE podera reter, cautelarmente, os creditos decorrentes do contrato ate o valor dos
prejuizos causados, ja calculados ou estimados.

§2°-No procedimento que visa a rescisao do contrato, sera assegurado o contradit6rio e a
ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrugao inicial, a CONTRATADA tera o prazo
de 5 (cinco) dias i]teis para se manifestar e produzir provas, sem prejuizo da possibilidade de a
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