TERMO DE CONTRATO nº 001.26.03.2020 – DL 06.002/2020
PREÂMBULO
O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.778.129/0001-74, com sede de sua Prefeitura Municipal
na Rua Paulo Marques, nº 378, Centro, São Benedito/CE, CEP 62.370-000, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
neste ato representada pela respectiva Secretária Adjunta, Sra. CHRISTIANE CÉLIDA
DAMASCENO BRITO, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a
Empresa PROVIX COMERCIAL VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E
SERVIÇOS EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no C.N.P.J/MF
sob o nº 17.328.748/0001-10 com sede à RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE
PEREIRA, 900, CAJAZEIRAS, CEP:60.864-520, FORTALEZA-CE, por seu representante
legal, Sra. FRANCISCA GARDIA SÁ CARVALHO, portador do CPF nº 459.187.91353, doravante denominado CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE
CONTRATO mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. Processo de Dispensa de Licitação emergencial, em conformidade com a Lei Nº.
8.666/93, Lei Federal Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, atualizadas
pelas MP 926 e 927 e Decreto 10.212, DECRETO ESTADUAL Nº33.510, de 16 de março
de 2020.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1. Constitui objeto deste contrato a Aquisição de 2.000 Unidades de cestas básicas de
gêneros alimentícios tipo padrão em caráter emergencial, sendo que 500 (quinhentas
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cestas) irão para fins de doação às comunidades tradicionais beneficiadas do Bolsa
Família e 1500 (mil e quinhentas) para os desempregados e autônomos diante do
isolamento social em decorrência da atual conjuntura posta pela pandemia do
coronavírus (COVID-19).

ITEM

1

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CESTA BÁSICA contendo: 02 kg de
açúcar refinado; 03 kg de arroz branco,
tipo 01; 01 pct de biscoito doce
popular, 400 g; 01 pct de biscoito tipo
cream cracker 400g; 01 kg de farinha
branca de mandioca; 02 pct de leite em
pó integral, pct com 200g; 02 pct de UNID
macarrão tipo espaguete, pct 500 grs,
02 pct de massa de milho para cuscuz,
pct 500 grs,01 óleo de soja, 500 ml, 01
kg de sal refinado iodado, 01 sardinha
em lata, 125 g; 02 pct de café em pó 250
grs.

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

UNID QUANT.

AÇUCAR 1KG
ARROZ BRANCO T1 1KG
BISCOITO POPULAR DOCE 400G
BISCOITO TIPO CREAM
CRACKER 400G
CAFÉ EM PÓ 250G
FARINHA BRANCA DE
MANDIOCA 1KG
LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE
500G
MASSA DE MILHO P/ CUSCUZ
500G
ÓLEO DE SOJA 500 ML

2.000

VR.
UNIT.

VR.
TOTAL

R$ 55,20

R$
110.400,00

UNID QTD QTD VL UNT
TTL
KG
2
4000
R$ 2,85
KG
3
6000
R$ 3,30
PCT 1
2000
R$ 3,00
PCT 1
2000
R$ 4,00

VL TTL
R$
R$
R$
R$

5,70
9,90
3,00
4,00

PCT
KG

2
1

4000
2000

R$ 3,90 R$ 7,80
R$ 2,70
R$ 2,70

PCT
PCT

2
2

4000
4000

R$ 3,35 R$ 6,70
R$ 4,20
R$ 2,10

PCT

2

4000

GRF

1

2000

R$ 1,50

R$ 3,00

R$ 3,90 R$ 3,90
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SAL REFINADO IODADO 1KG
SARDINHA AO OLEO 125G

KG
1
LATA 1

2000
2000

R$ 0,80 R$ 0,80
R$ 3,50 R$ 3,50

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DO PAGAMENTO
3.1. O presente contrato tem o valor global de R$ 110.400,00 (Cento e Dez Mil e
Quatrocentos Reais), a ser pago na proporção da entrega dos bens/Produtos, segundo
as autorizações de fornecimento/ordens de compra expedidas, de conformidade com as
notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo setor responsável, acompanhadas das
certidões federais, estaduais e municipais, todas atualizadas, observadas a condições da
proposta de preços adjudicada.
3.2. O Município efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em
conta corrente mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação
tratada no subitem anterior, observadas as disposições deste contrato.
3.3. Por ocasião da entrega dos produtos a CONTRATADA deverá apresentar recibo em
02 (duas) vias e a respectiva nota fiscal. A fatura e nota fiscal deverá ser emitida em
nome da PMSB.
3.3.1. Todas as informações necessárias à emissão da fatura/nota fiscal deverão ser
requeridas junto a Secretaria contratante.
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 consulta “on-line” às certidões
apresentadas, para verificação de todas as condições de regularidade 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, sendo-lhe facultada a apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.
3.3.5. Nenhum pagamento isentará o fornecedor das suas responsabilidades e
obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
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4.1. O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de
sua assinatura e vigorará até 30 de Junho de 2020, podendo ser prorrogado nos termos
do art. 57 da Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada.
CLÁUSULA QUINTA – DA ORIGEM DOS RECURSOS
5.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta de
recursos específicos consignados no vigente orçamento Municipal, inerentes as
Secretarias solicitantes.
Dotações orçamentarias: 06.02.082448072.045 – BENEFÍCIOS EVENTUAIS / ELEMENTO DE
DESPESA: 3.3.90.32.00.00 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA / FONTE:
1.001.0000.00 – RECURSOS ORDINÁRIOS; 1.390.0000.01 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSO
DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS.

CLÁUSULA SEXTA – DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES
6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do
Processo de Dispensa de Licitação emergencial, em conformidade com a Lei Nº.
8.666/93, Lei Federal Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, atualizadas
pelas MP 926 e 927 e Decreto 10.212 e o DECRETO ESTADUAL Nº33.510, de 16 de
março de 2020.
6.2. A CONTRATADA obriga-se a:
6.2.1. Assinar e devolver a ordem de compra ao Município no prazo máximo de 2
(Duas) horas, a contar da data do seu recebimento.
6.2.2. Entregar os produtos licitados no prazo máximo de 48 (Quarenta e Oito) horas,
contados do recebimento da ordem de compra, nos locais determinados pelo órgão
solicitante, observando rigorosamente as especificações contidas no termo de referência,
e disposições constantes de sua proposta de preços, assumindo a responsabilidade pelo
pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual e
municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato que lhes sejam
imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em decorrência da celebração do contrato,
e ainda:
a) A reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

4
.

b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
c) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem no fornecimento, até 50% (Cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, na forma da Lei Federal Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 que dispõe
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
d) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, cujas reclamações
se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência ao mesmo, imediatamente e por
escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato.
6.2.3. No caso de constatação da inadequação do objeto licitado às normas e exigências
especificadas no termo de referência, no edital ou na proposta de preços da
CONTRATADA, a CONTRATANTE os recusará, devendo no prazo máximo de 24
(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 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 E REAJUSTE DO CONTRATO
7.1. Qualquer alteração contratual só poderá ser feita através de aditivo, e se
contemplada pelo art. 65 da Lei Nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores e Lei Federal
Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavírus responsável pelo surto de 2019, após apresentação da devida
justificativa pela autoridade administrativa.
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES
8.1. Na hipótese de descumprimento, por parte da CONTRATADA, de qualquer das
obrigações definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o
complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Nº. 8.666/93.
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8.1.1. Se a CONTRATADA deixar de entregar o material ou apresentar documentação
falsa exigida, ensejar o retardamento da entrega do mesmo, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com este Município será
descredenciado no Cadastro de Fornecedores Municipais pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais:
I. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação no caso de:
a) Apresentar documentação falsa;
b) Fraudar na execução do contrato;
c) Comportar-se de modo inidôneo;
Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega de
qualquer objeto contratual solicitado, contados do recebimento da ordem de compra,
até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor da compra, caso seja inferior 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 da compra, na hipótese de
atraso superior a 30 (trinta) dias no fornecimento do bem requisitado;
8.1.2. Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao
desenvolvimento do fornecimento/entrega dos bens, às atividades da Administração,
desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do
licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, na ata de registro de
preços, no contrato ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas
nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na
Lei Nº. 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei Nº. 10.520/02, as seguintes penas:
a) Advertência;
b) Multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o 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 Tesouro Municipal no prazo de 5
(cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de
Arrecadação Municipal – DAM.
8.3. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado
do pagamento a que o licitante fizer jus.
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8.4. 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 cumprimento das
obrigações estabelecidas neste contrato.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
9.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as
consequências contratuais, as previstas em lei e no edital.
9.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de
pleno direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à
CONTRATADA o direito de reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de
encargos provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas
e condições ou nas hipóteses previstas na legislação, na forma dos artigos 77 e 78 da Lei
Nº. 8.666/93.
9.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da
Lei Nº. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao termo de
referência e ao processo administrativo em questão.
10.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou
por acordo das partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei Nº.
8.666/93 e Lei Federal Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.
10.5. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo
com os termos do termo de referência, da proposta de preços e deste contrato.
10.6. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que
formam o processo administrativo de dispensa de licitação emergencial.
10.7. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidores
especialmente designados pelas Secretarias Contratantes. De acordo com o estabelecido
no art. 67 da Lei Nº. 8.666/93, doravante denominados GERENTE DE CONTRATO.
CLÁUSULA ONZE – DO FORO
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11.1. O foro da Comarca de São Benedito/CE é o competente para dirimir questões
decorrentes da execução deste contrato, em obediência ao disposto no § 2º do art. 55 da
Lei Nº. 8.666/93, alterada e consolidada.
Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 03 (Três) vias, perante
testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

São Benedito/CE, 26 de Março de 2020.

CHRISTIANE CÉLIDA DAMASCENO BRITO
SECRETÁRIA ADJUNTA DO TRABALHO E DESENVOVIMENTO SOCIAL
CONTRATANTE

PROVIX COMERCIAL VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS EIRELI EPP,
C.N.P.J/MF sob o nº 17.328.748/0001-10
CONTRATADA

1.__________________________________CPF Nº. _____________________
2.__________________________________CPF Nº. _____________________
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