
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO SUL

pRAeA CORONEL joAO FERRAz, 45 . CENTRO _ cEp _1 3820_000

MONTE ALEGRE  DO  SUL/SP

FONE.  (19)  3899  2002 -(19)  38991515  -e-mall:  admlnistrativo@cmmontealegredosul  sp gov.br

CONTRAT0 N° 008/2020 - FORNECIMENT0 DE CAFE EM GRAOS A

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE D0 SUL

Pelo  presente  instrumento  que  entre  si  fazem,  de  urn  lado  como  CONTRATANTE,  a

CAMARA  MUNICIPAL  DE  MONTE  ALEGRE  DO  SUL,   Pessoa   Juridica   de

Direito  Pdblico,   inscrita  no   CNPJ/MF  sob  o   nl'imero  5].301.463/0001-24,  com   sede

administrativa na Prapa Coronel Joao Ferraz` 45, Centro` no municipio de  Monte  Alegre

do  Sul-SP,  neste  ato  representada  pelo  Presidente  da  Camara  Municipal,  Senhor  Joao

Luiz  de   Soura  Junior,   portador  do   RG   ntimero  41.045.516-7/SSP-SP  e   inscrito  no

CPF/MF  sob  o  ntimero  362.072.778/30,  e  de  outro   lado  como  CONTRATADA,  a

empresa  ANA  CLAUDIA  BATTONl  37459178802,   inscrita  no  CNPJ/MF   sob  o

iitimero  19.957.325/0001-95,  com  sede  no  Sitio  Primavera.  Bairro  Ribeii.ao  dos  Limas,

no municipio de Monte Alegre do Sul, Estado de Sao Paulo, neste ato representada pelo

Senhora  Ana  Claudia  Battoni,  portadora  do  RG  ntimero  43.547.657-9  e  inscrita  no

CPF/MF sob o ntimero 374.591.788/02, pactuam o presente contrato para forneciniento

de  cafe  em  graos  a Camara Municipal  de  Monte  Alegre  do  Sul  durante  o  exercicio  de

2020, cuja celebracao  sera regida pela Lei Federal n° 8.666/93. pelo Decreto Federal  n°

9.412/2018 e  atendera as clausulas e condig6es seguintes:

CLAUSULA I - D0 0BJETO

1.1        0  presente  contrato  ten  como  objeto  o  fomecimento  a  camara  Municipal  de

Monte Alegre do Sul de cafe em graos, em embalagem individual de 500g.

CLAUSULA 11 -DO FORNECIMENTO D0 0BJETO

2.1         As   embalagens   de   500g   serfro   fomecidas   de   acordo   com   a   solicitacao   da

CONTRATANTE a CONTRATADA, devendo os produtos elitregues possuirem data de

fabrica¢ao nao superior a 20 (vinte) dias da data de entrega.

CLAUSULA Ill -VIGfiNCIA
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2.1         0 presente contrato tera vigencia ate 31 de dezembro de 2020, podendo ser aditado

desde que respeitado o disposto no art. 24,11, da Lei Federal n° 8.666/1993 .

CLAUSULA Ill -D0 VALOR

3.I         O valores relativos a este contrato serao pagos mensalmente dc acordo com Nota

Fiscal  emitida pela  CONTRATADA  e  cotejada,  pelo  Setor Administrativo  da  Camara

Municipal. com os comprovantes de recebimento das embalagens pela Camara Mimicipal

3.2        0 valor a ser empenhado apartir do pi.esente contrato sera empenhado sera de R$

698,25 (seiscentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos), estimado a partir das

informap6es a seguir:

Embalagens (500g) adquiridas pela 3]  unidades

Camara de janeiro/2020 a maio/2020

Consumo m6dio mensal 6.2 unidades/mes

Valor mss estimado com media de 7 R$ 99,75

unidades

Valor estimado de julho/2020 a R$ 598,50

dezembro/2020

CLASULA IV - DAS CONDICC)ES DE PAGAMENTO

4.I         0  pagamento  ocorrera  em  ate  30  (trinta)  dias  ap6s  a  emissao  da  Nota  Fiscal.

mediante   transferencia   baiicatia  ou   pagamento   de   boleto   a   serem   rcalizados   pelo

Departamento Financeiro da CONTRATANTE.

4.2        As    despesas    com    este    contrato    serao    garantidas    pela    seguinte    dotagao

ongamentaria vigente no exercicio de 2020:

Ficha:                       07

Unidade:                  010102 ADMINISTRACAO

Funcional:             01.031.2500.2002.0000                        0peracao e Manuten¢Zio do suporte Administrativo

Categoria  Eco.:  3.3.90.39.00                                             0utl.os servicos de Terceiros -Pessoa Juridica

4.3        Nenhum  pagamento  sera  efetuado  enquanto  pendente  de  liquidacao  quaisquer

obrigae6es    financeiras    que    lhe    foram    impostas    em    virtude    de
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inadimplencia, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preeos ou correcao

monetatia.

CLAUSULA V - DAS OBRIGAC6ES

5.1        As   pailes,   CONTRATANTE   e   CONTRATADA,   visando   o   born   e   fiel

cumprimento  deste  contrato,  se comprometem  a observar as  obrigae6es constantes  mos

subitens seguintes:

5.1.I     Cabei.a a CONTRATADA:

a.           Executar   diligentemente   os   servigos   ora   contratados,   observai]do   os   dados

t6`cnicos, especificag6es gerais e outras informa?6es fomecidas pela CONTRATANTE;

b.          Comunicar  a  CONTRATANTE,  de  imediato,  qualquer  ocoriencia  que  possa

prejudicar ou inviabilizar a realizapao da prestagao dos servigos.

5.I.2     Cabera a CONTRATANTE:

a.           Responder     pontualmente     pelos     pagamentos     a     seu     cargo,     conforme

disciplinamento previsto por este instrumento, sempre em funcfro da satisfat6ria execu¢ao

dos servi?os pi.estados pela CONTRATADA;

b.           Proporcionar  todas   as   condic6es   necessarias   ao   desempenho   das   atividades

profissionais da CONTRATADA.

c.           Manter o local onde esta localizado o maquinario dos elevadores, o poap e demais

dependencias   do   elevador   livres   e   desimpedidos,   nao   depositando   iieles   materiais

estranhos que desvirtuem os fins desses recintos, bern como  [ivres de infilti.ap6es.

d.           Garantir as condic6es de ventilapao e iluminapao no local onde esta localizado o

maquinalio dos elevadores, ben como seu acesso livre iluminado e seguro

CLAUSULA Vl - DA FISCALIZACAO

6.1         A calnara Municipal,  atrav6s do  setor Administrativo,  exerccra a mais ampla e

completa fiscalizapao na execugao dos objetos deste Contrato.

CLAUSULA VII -DA RESCISAO CONTRATUAL

7.I         0   contrato   sera   rescindido   amigavelmente   ou   por   interm6dio   de   processo

administrativo especifico, assegurado o contradit6rio e a ampla dcfesa.
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7.2         Constitui  motivo  para a rescisao  do  contrato  os  casos  enumerados  no art.  78  da

Lei  Ilo 8.666/93.

CLAUSULA VIII - DAS PELNALIDADES

8.I         Os   casos   de    inexecucao   do   objeto   deste   contrato,   atraso   injustificado   e

inadimplemento contratual,  sujeitafa o proponente contratado  as  penal idadcs.  das quais

destacam-se:

a) Advertencia;

b)  Multa de 2% (dots por cento) do valor do  item objeto do contrato,  por dia de atraso

injustificado na execugao do mesmo, observado o prazo maximo de 24h (vinte e quatro

horas).

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do contrato, pela inexecueao total

ou parcial do contrato e pela recusa injustificada do adjudicatdrio em execut£-lo;

d)   Suspensao  temporaria  de  participacao  em   licitac6es   e   impedimento  de  contratar

com  a Camara Municipal, no prazo de ate 02 (dois) anos;

e) Declarapao de inidoneidade para contratar com a Administragao Ptiblica.

I) Ressarcimento de valores que ja tenhan sido pagos pela CONTRATANTE.

8.2        Em  caso  de  aplicapao  de  penalidade  pecunidria.  o  valor  sera  descontado  nos

creditos da CONTRATADA.

8.2.1     Nao  havendo   creditos  para  abatimento  da  multa,  a  CONTRATADA  devefa

recolher aos cofres da Cinara Municipal o valor da penalidade pecuniaria, no prazo de

05   (cinco)   dias   titeis,  a  contar  da  intimacao  da  decisao  administrativa  que  a  tenha

aplicado,  sendo que ap6s essa data come?argo a correr juros moratdrios de  I % (urn por

cento) ao mss e atualizag6es monetarias.

8.2.2     Caso nao seja recolhida no prazo acima, o valor sera inscrito em divida ativa do

municfpio  e  sera  promovida  a  cobranga judicial,  sem  prejuizo  das  demais  cominac6es

legais.

CLAUSULA IX - DO FORO
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9.I        As partes contratantes escolhem o Foro da comarca de Amparo/SP, para dirimir

eventual questao oriunda deste instrumento, com rentincia expressa a qualquer outro, por

niais privilegiado que seja ou se tome.

TESTEMUNHAS:

Nom.:  th

CNPJ:  19.957.325/0001 -95
Ana Claudia Battoni

CPF/MF: 374.591.788/02
Representante da Contratada

RG:  4S .3S8  SQS -o2;
CPF:  40)  . 4

None:  {:haur@  EL{


