
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GLORINHA

 CONTRATO Nº 001/2020

CONTRATO  DE  AQUISIÇÃO  DE  CESTAS
BÁSICAS QUE  FAZEM  A  CÂMARA
MUNICIPAL  DE  VEREADORES  GLORINHA
E  A  EMPRESA  MESASUL  COMÉRCIO  E
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.

Pelo presente instrumento particular, a  CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DE GLORINHA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n°
09.566.749/0001-75, com sede na Avenida Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, 23.830,
Centro de Glorinha,  representado  neste  ato pelo  seu  Presidente,  Sr.  João Carlos
Saores, brasileiro, casado,  inscrito  no CPF/MF sob n° 314.026.900-53, domiciliado e
residente neste  Município, no uso de suas atribuições, nos termos Lei nº 10.520, de
17 de  julho  de  2002, Lei  Complementar  nº.  123/2006  e  147/2014,  regulamentado
pelo Decreto Municipal nº3.402,  de  22 de dezembro de 2014 e  Decreto Municipal  nº
2.392, de 24 de maio de 2011, considerando o julgamento da licitação na modalidade
de pregão,  na  forma  eletrônico,  a  partir  de  agora  denominado simplesmente  de
“CONTRATANTE”, e a empresa  MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS
LTDA, pessoa  jurídica  de  direito  privado,  com  sede  e  domicílio  à  Avenida  das
Indústrias, n° 1001 de Cachoeirinha, inscrita no CNPJ/MF sob n° 92.028.265/0001-
16, representada neste ato pelo, Sra.  Mácia Schoen,  brasileira,  divorciada, inscrita
no  CPF/MF  sob  o  n°  362.879.380-72,  domiciliado  e  residente  na  cidade  de
Cachoeirinha,  a  partir  de  agora  denominada  simplesmente  de  “CONTRATADA”,
ajustam entre si,  nos termos do Processo Administrativo de n° 2655/2019, este
contrato de aquisição de  CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS,
mediante as cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO
1 – O presente Contrato é referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 068/2019 e ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, para contratação de empresa especializada
na montagem e/ou distribuição de  CESTAS BÁSICAS com produtos de primeira
qualidade, composta por Gêneros Alimentícios e Produtos de Higiene e Limpeza,
para os Servidores Municipais, conforme Termo de Referência - Anexo I do Edital, em
anexo e descritos a seguir:

ITEM UNID. CESTAS BÁSICAS COM PRODUTOS DE PRIMEIRA QUALIDADE PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, COM A
COMPOSIÇÃO ABAIXO:

01
QUANTIDADE

TOTAL
ESTIMADA

ANUAL 

84

Item Quant. Unid DESCRIÇÃO
PREÇO MÉDIO

ORÇADO
UNITÁRIO R$

01 07 Kg Arroz,  longo  fino  ou  agulhinha,  tipo  1,  deverá
apresentar  grãos  inteiros,  isentos  de  pedras,
fungos,  parasitas,  fragmentos  ou corpo  estranho.
Embalagem c/ no mínimo 1 kg em sacos plásticos
transparentes  e  atóxicos,  limpos,  não  violados.
Validade mínima de 05 meses a contar da data de
entrega. MARCA: DO VÔ/NOBRE DO SUL

2,08

02 04 Kg Açúcar  refinado especial,  1°  qualidade,  com selo
ISSO 9001. Embalagem de polietileno  atóxico de
01 kg com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, fornecedor, data de
fabricação, peso, validade. Validade mínima de 10
meses a contar da data de entrega. MARCA: ALTO
ALEGRE/ CARAVELHAS

2,44

03 01 Pcte Massa  c/  ovos,  tipo  espaguete,  enriquecida  com
ferro e ácido fólico. Embalagem com 500g, deverá
ser  fabricada  a  partir  de  matérias  primas  sãs  e
limpas,  isentas  de  matérias  terrosas,  parasitas  e

1,59
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larvas,  com  identificação  na  embalagem  (rótulo)
dos  ingredientes,  peso,  valor  nutricional,
fornecedor, data de fabricação e validade. Validade
mínima de 10 meses a contar da data de entrega.
MARCA: ESTRELA/ GERMANI

04 01 Pcte Massa  c/  ovos,  tipo  parafuso,  enriquecida  com
ferro e ácido fólico. Embalagem com 500g, deverá
ser  fabricada  a  partir  de  matérias  primas  sãs  e
limpas,  isentas  de  matérias  terrosas,  parasitas  e
larvas,  com  identificação  na  embalagem  (rótulo)
dos  ingredientes,  peso,  valor  nutricional,
fornecedor, data de fabricação e validade. Validade
mínima de 10 meses a contar da data de entrega.
MARCA: ESTRELA/ GERMANI

1,59

05 01 Pcte Massa c/ ovos,  tipo concha ou pene, enriquecida
com ferro  e  ácido  fólico.  Embalagem com 500g,
deverá  ser  fabricada a partir  de  matérias  primas
sãs  e  limpas,  isentas  de  matérias  terrosas,
parasitas  e  larvas,  com  identificação  na
embalagem (rótulo)  dos  ingredientes,  peso,  valor
nutricional,  fornecedor,  data  de  fabricação  e
validade.  Validade mínima de 10 meses a contar
da data de entrega. MARCA: ESTRELA/ GERMANI

1,59

06 04 Kg Feijão  preto,  tipo  1,  novo,  de  1ª  qualidade.
Constituído de no mínimo 95% de grãos inteiros e
íntegros,  na  cor  característica,  embalagem  com
1Kg  de  polietileno,  com  identificação  na
embalagem (rótulo)  dos  ingredientes,  peso,  valor
nutricional,  fornecedor,  data  de  fabricação  e
validade.  Validade mínima de 05 meses a contar
da data de entrega. MARCA: MINUANO/  SERRA
URUGUAI

3,59

07 01 Pcte Lentilha,  classe  misturada,  tipo  1,  1°  qualidade.
Embalagem com 500g. Grãos selecionados de alta
qualidade,  embalagem  de  polietileno,  com
identificação  na  embalagem  (rótulo)  dos
ingredientes,  peso,  valor  nutricional,  fornecedor,
data de fabricação e validade. Validade mínima de
05 meses a contar  da data de entrega.  MARCA:
MINUANO/ MESABOA

2,75

08 05 Pcte Farinha  de  trigo  especial,  tipo  1,  enriquecida  c/
ferro  e  ácido  Fólico, com  selo  ISO  9001,
embalagem com 1 Kg, produto obtido a partir  de
cereal  limpo  e  desgerminado,  sãos  e  limpas,
isentas de matérias terrosas e em perfeito estado
de conservação. Embalagem de papel, não poderá
estar  úmida,  fermentada  ou  rançosa,  com
identificação  na  embalagem  (rótulo)  dos
ingredientes,  peso,  informações  nutricionais,
fornecedor, data de fabricação e validade. Validade
mínima de 03 meses a contar da data de entrega.
MARCA: ORQUÍDEA/ NORDESTE

2,19

09 01 Pcte Farinha  de  mandioca  branca,  tipo  1.  Pacote  de
500g. Embalagem de polietileno, com identificação
na  embalagem  (rótulo)  dos  ingredientes,  peso,
valor nutricional, fornecedor, data de fabricação e
validade. Validade mínima de 5 meses a contar da
data de entrega. MARCA: VASCAÍNA/ FARTIMAN

1,10

10 01 Pcte Flocos  de  milho  pré-cozido  instantâneo,  1°
qualidade,  enriquecido  com  ferro  e  ácido  fólico.
Embalagem de papel com 500g, com identificação
na  embalagem  (rótulo)  dos  ingredientes,  peso,
informações  nutricionais,  fornecedor,  data  de
fabricação e validade. Validade mínima de 5 meses

1,07
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a  contar  da  data  de  entrega. MARCA:  ZANIN/
SILOTI

11 01 Pcte Café  torrado e  moído,  a  vácuo,  extra  forte,  com
selo  de  pureza  ABIC  e  selo  ISSO  9001.
Embalagem  de  500g  com  identificação  na
embalagem  (rótulo)  dos  ingredientes,  peso,
fornecedor, valor nutricional,  data de fabricação e
validade.  Validade mínima de 12 meses a contar
da data de entrega. MARCA: BOM JESUS

6,99

12 01 Un Café em pó solúvel,  granulado.  Embalagem com
no mínimo 100g. Validade mínima de 10 meses a
contar da data de entrega. MARCA: PELÉ/ MELITA

4,72

13 04 Un Óleo  refinado  de  soja,  tipo  1,  com  vitamina  E.
Embalagem  c/  no  mínimo   900ml,  embalagem
intacta, resistente;  sem  amassamento  e
vazamento, com  identificação  na  embalagem
(rótulo)  dos  ingredientes,  peso,  valor  nutricional,
fornecedor, data de fabricação e validade. Validade
mínima de 10 meses a contar da data de entrega.
MARCA: COAMO

3,87

14 01 Pcte Biscoito  doce,  tipo  Maria,  embalagem  com
protetores  internos,  com  no  mínimo  400g, com
identificação  na  embalagem  (rótulo)  dos
ingredientes,  informações  nutricionais,  peso,
fornecedor, data de fabricação e validade. Validade
mínima de 06 meses a contar da data de entrega.
MARCA: MOSMANN/ GERMANI

2,03

15 01 Pcte Biscoito doce amanteigado,  sortido,  com diversos
formatos  e  sabores,  incluindo  sabor  chocolate
recheado. Embalagem com no mínimo 400g, sabor
e  odor  característico,  textura  crocante,  com
identificação  na  embalagem  (rótulo)  dos
ingredientes,  informações  nutricionais,  peso,
fornecedor, data de fabricação e validade. Validade
mínima de 06 meses a contar da data de entrega.
MARCA: ISABELA

2,89

16 01 Pcte Biscoito  água  e  sal,  tipo  Crean  Craker,  textura
crocante,  com  protetores  internos.  Embalagem
com  no  mínimo  400g,  com  identificação  na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, informações
nutricionais, peso, fornecedor, data de fabricação e
validade.  Validade mínima de 06 meses a contar
da  data  de  entrega.  MARCA:  MOSMANN/
GERMANI

2,19

17 01 Lata Achocolatado em pó, de preparo instantâneo, rico
em vitaminas B 12, ferro e cálcio. Embalagem com
400g, com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes,  valor  nutricional,  peso,  fornecedor,
data de fabricação e validade. Validade mínima de
10 meses a contar  da data de entrega.  MARCA:
NESCAU

5,29

18 01 Un Leite  em  pó  integral,  instantâneo,  rendimento
mínimo de 3 litros. Unidade com no mínimo 400g.
Na embalagem deverá estar impresso o número do
Registro  no  Ministério  da  Agricultura  SIF/DIPOA
com  identificação  na  embalagem  (rótulo)  dos
ingredientes,  peso,  valor  nutricional,  fornecedor,
data de fabricação e validade. Validade mínima de
06 meses a contar  da data de entrega.  MARCA:
SANTA CLARA/ ITALAC

9,97

19 01 Lata Pêssego em calda, sem caroço, em metades, de
1°  qualidade.  Lata,  peso drenado de  450g,  com
identificação  na  embalagem  (rótulo)  dos
ingredientes,  valor  nutricional,  peso,  fornecedor,

5,59
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data de fabricação e validade. Validade mínima de
12 meses a contar  da data de entrega.  MARCA:
NEUMANN/ SCHIRAMN

20 02 Un Extrato  de  tomate,  concentrado,  100%  natural.
Embalagem com no mínimo 340g, elaborado com
frutos sadios,  limpos e sem sementes.  Isento de
fermentações.  Deve  apresentar  cor,  sabor,  odor
característico,  consistência  pastosa, com
identificação  na  embalagem  (rótulo)  dos
ingredientes,  peso,  informações  nutricionais,
fornecedor, data de fabricação e validade. Validade
mínima de 12 meses a contar da data de entrega.
MARCA: BONARE/ PETITOSA

1,67

21 01 Lata Sardinha  em óleo,  1°  qualidade.  Lata  com peso
líquido  de  no  mínimo 125g e no mínimo 83g de
peso  drenado, sem  sinais  de  alterações
(estufamentos,  vazamentos,  corrosões  internas,
amassamentos),  bem  como,  quaisquer
modificações  de  natureza  física,  química  ou
organoléptica  do  produto. Validade  mínima  de  2
anos  a  contar  da  data  de  entrega.  MARCA:
PESCADOR/ NAUTIQUE

2,59

22 01 Un Milho  verde  em  conserva,  sem  conservantes,
embalagem com no mínimo 200g (peso drenado),
preparada com vegetais selecionados, e produzida
em conformidade com a  legislação  vigente,  sem
sinais  de  alterações  (estufamentos,  vazamentos,
corrosões  internas,  amassamentos),  bem  como,
quaisquer modificações de natureza física, química
ou organoléptica do produto. Validade mínima de
12 meses a contar  da data de entrega.  MARCA:
BONARE/ ODERICH

1,74

23 01 Un Ervilha  em  conserva,  sem  conservantes,
embalagem com no mínimo 200g (peso drenado),
preparada com vegetais selecionados, e produzida
em conformidade com a  legislação  vigente,  sem
sinais  de  alterações  (estufamentos,  vazamentos,
corrosões  internas,  amassamentos),  bem  como,
quaisquer modificações de natureza física, química
ou organoléptica do produto. Validade mínima de
12 meses a contar  da data de entrega.  MARCA:
BONARE/ ODERICH

1,33

24 01 Kg Sal  refinado  iodado,  pct  c/  no  mínimo  1Kg
acondicionados  em  embalagem   resistente,
atóxica,  selado hermeticamente.  Validade mínima
de 12 meses a contar da data de entrega. MARCA:
DIANA/ ZIZO

0,71

25 02 Bisna
ga

Creme/gel  dental  com  flúor,  com  ação  contra
bactérias,bisnaga de 90g MARCA: ICE FRESH

1,29

26 04 un Sabonete  perfumado,  embalagem  de  150g
MARCA: SENSUS

1,29

27 02 Pcte Papel higiênico branco, com folhas duplas, de alta
qualidade, picotado, fibras celulósicas. Pacote com
4 rolos, de 30m em cada rolo. MARCA: DOBLE/
DUETTO

4,46

28 02 Kg Sabão em pó para roupas, composição mínima de:
tensoativo  aniônico,  coadjuvante  e  branqueador
óptico.  Embalagem de mínima de 800g MARCA:
GIRANDO SOL/ TIXAN IPÊ

4,86

29 02 un Sabão em barra azul, 1ª qualidade. Barra de 200g.
MARCA: GIRANDO SOL/ GOTA LIMPA

0,89

30 02 tubo Detergente  líquido,  PH  neutro,  biodegradável,
testado  dermatologicamente.  Tudo  de  500ml.
MARCA: GIRANDO SOL/ GOTA LIMPA

1,33
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VALOR GLOBAL ESTIMADO POR CESTA BÁSICA 155,00

VALOR GLOBAL ESTIMADO MENSAL/ 7 CESTAS 1.085,00

VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA 12 MESES 13.020,00

1.1- A qualidade dos produtos, deverá ser rigorosamente a descrita no Termo de
Referência, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso deste, devendo a
execução do objeto contratado ser efetuado dentro dos requisitos de QUALIDADE e
SEGURANÇA,  em conformidade com as normas e padrões  da  ABNT e INMETRO,
atender eficazmente as finalidades que dele(s) naturalmente se espera(m), conforme
determina o Código de Defesa do Consumidor, atender às normas de SEGURANÇA E
MEDICINA DO TRABALHO, do MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, e, quando for
o caso, às legislações específicas das Agências Reguladoras, do Ministério da Saúde,
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, demais normas e legislação
pertinente e em  vigência.

DO PRAZO E LOCAIS DE ENTREGA
2- Os cestos básicos deverão ser entregues pela proponente no 1º dia útil de cada
mês,  durante  o  horário  de  expediente  da  Câmara Municipal  de  Vereadores  de
Glorinha, preferencialmente no turno da manhã.
2.1-  Excepcionalmente  no mês  de janeiro/2020,  o  pedido e  o  fornecimento  dos
cestos  básicos  ocorrerá  em  datas  posteriores  às  acima  especificadas,  devido  a
abertura do Orçamento/2020.
2.2- Os cestos básicos deverão ser entregues nos locais e nas quantidades indicadas
pelo Setor responsável, conforme as solicitações e/ou empenhos que serão enviados
mensalmente pela Câmara, até o dia 25 do mês anterior.
2.3- A proponente deverá entregar as cestas básicas devidamente embaladas em
sacolas  plásticas  resistentes,  com os  materiais  de  limpeza  e  higiene  embalados
separadamente, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o
armazenamento.

DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
3 – O valor total do presente contrato é de R$ 13.020,00 (treze mil e vinte
reais).
3.1 O pagamento, será até o 10º (décimo) dia útil, após a entrega dos produtos e
emissão  da  Nota  Fiscal,  por  depósito  em  conta  corrente  do  fornecedor  ou  na
Tesouraria do Município, estando nela incluídos todos os tributos legais, se houver,
mediante apresentação da Nota Fiscal, juntamente com as CNDs de: Certidão de
Regularidade  de Pessoa  Jurídica  do  FGTS;  Certidão de  Regularidade  da  Fazenda
Municipal  do  Município  da  proponente;  Certidão  de  Regularidade  da  Fazenda
Estadual;  Certidão  de  Regularidade  Conjunta  de  Débitos  relativa  aos  tributos
Federais, Regularidade Social e à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; Certidão de Regularidade de débitos trabalhistas junto ao
Tribunal Superior do Trabalho (CNDT).
3.2 Para  o  caso  de  faturas  incorretas,  a  Câmara Municipal  de  Vereadores  de
Glorinha terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para devolução à licitante vencedora,
passando a contar novo prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a entrega da nova NOTA
FISCAL/FATURA.
3.3 Não serão considerados, para efeitos de correção, atrasos e outros fatos de
responsabilidade da licitante vencedora que importem no prolongamento dos prazos
previstos neste edital e oferecidos nas propostas. 
3.4  A Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha poderá proceder à retenção do
INSS, ISS e IRPF, nos termos da legislação em vigor, devendo, para tanto, a licitante
vencedora discriminar na NOTA FISCAL/FATURA o valor correspondente aos referidos
tributos.
3.5 A  contratada  suportará  o  ônus  decorrente  do  atraso,  caso  as  Notas
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Fiscais/Faturas contenham vícios ou incorreções que impossibilitem o pagamento.
DA VIGÊNCIA

4 - A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
DOS RECURSOS

5 - Os recursos decorrentes do presente Contrato correrão a conta do orçamento
vigente, sob as seguintes classificações:
01.00 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
01.01 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
01.031.0001.2.001.000 – MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
3.3.90.46.00.00.00 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (17)

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6 - Compete à CONTRATANTE:
6.1 –  Se  o  objeto  contratado  não  estiver  de  acordo  com as  especificações  da
CONTRATANTE, rejeitá-lo-á, no todo ou em parte.
6.1.2 –  Efetuar  o  pagamento  no  prazo  estabelecido  no  item  3.1  do  presente
contrato.
6.2 O recebimento definitivo do objeto, não exime a  CONTRATADA
de responsabilidades pela perfeição, qualidade, segurança e defeitos de fabricação.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7 – A CONTRATADA obriga-se:
7.1 – Proceder à entrega dos objetos no prazo fixados neste contrato.
7.2 –  Arcar  com  encargos  trabalhistas,  fiscais,  previdenciários,  comerciais,
embalagens,  fretes,  tarifas,  seguros,  descarga,  transporte,  tributárias,  material,
responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre os
equipamentos objeto deste contrato.
7.2.1 – Subentende-se por encargos, referentes à proposta, os tributos (impostos,
taxas), contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos, fornecimento de mão-de-
obra  especializada,  os  instituídos  por  leis  sociais,  administração,  lucros,
equipamentos  e  ferramental,  transporte  de  material,  de  pessoal,  estadia,
hospedagem,  alimentação  e  qualquer  despesa,  acessórios  e/ou  necessárias,  não
especificadas neste contrato.
7.2.2 –  Os  preços  propostos  serão considerados  completos  e  suficientes  para  o
fornecimento  e  a  garantia  dos  objetos  deste  contrato,  sendo  desconsiderada
qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de
parte da CONTRATADA.
7.3 –  Indenizar  terceiros  e  à  Administração  os  possíveis  prejuízos  ou  danos,
decorrentes de dolo ou culpa, durante a execução do contrato, em conformidade com
o artigo 70 da Lei nº 8.666/93.
7.4 Cumprir  fielmente  o  contrato,  em  compatibilidade  com  as  obrigações
assumidas.
7.5 Responsabilizar-se pela integridade e qualidade dos produtos, seu transporte e
descarregamento  até  os  locais  indicados,  bem como providenciar  a  substituição
imediata  dos  produtos,  quando  constatado  qualquer  problema  ou  danos  aos
mesmos.
7.6 Indicar no máximo, duas marcas, para cada produto ofertado em sua proposta
financeira da cesta básica.
7.7 Prestar informações/esclarecimento solicitados pelo CONTRATANTE, bem como
atender  suas  reclamações  inerentes  ao  fornecimento  do objeto,  principalmente
quanto à qualidade, providenciando a imediata correção das eficiências, falhas ou
irregularidades constatadas pelo CONTRATANTE.
7.8 De forma alguma a Câmara aceitará cestas que tenham produtos diferentes aos
que foram indicados na proposta da empresa vencedora, bem como rejeitará aquelas
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que não obedecerem à padronização de marcas ofertadas.
7.9 Caso  as  remessas  não  estejam  de  acordo  com  a  descrição  e  respectivas
marcas, a empresa contratada terá um prazo de 24 (vinte e quatro) horas para
substituir as cestas.
7.8 Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
durante  toda  a  execução  do  contrato  e  em  compatibilidade  com  as  obrigações
assumidas.
7.9 – Deverá a CONTRATADA informar qualquer mudança de endereço, telefone,
fax ou outros.

DAS PENALIDADES
8. A recusa injusta da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela  Câmara caracteriza o
descumprimento  total  da  obrigação  assumida,  sujeitando-a  as  penalidades
constantes neste Contrato.
8.1. Será aplicada multa de 0,15% (zero vírgula quinze por cento) ao dia, até o 30º
(trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do objeto contratual não realizado, quando a
contratada, sem justa causa, deixar de cumprir,  dentro do prazo estabelecido, a
obrigação assumida.
8.2. A multa a que alude o subitem anterior não impede que a  Câmara rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas neste Edital.
8.3. A multa será descontada dos pagamentos do respectivo contrato ou, quando for
o caso, cobrada judicialmente.
8.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração municipal poderá,
garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
I – Advertência;
II - Multa, na forma prevista neste instrumento;
III- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com o órgão ou entidade promotora da licitação, por prazo não superior a 2 (dois)
anos;
IV -  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja  promovida  a  reabilitação,  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a
penalidade.
8.5. A sanção estabelecida no inciso IV do subitem 8.5 é da alçada da autoridade
competente, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) dias da abertura de vista.
8.6. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação,
quando a licitante vencedora:
I  -  Recusar-se  a  assinar  o  contrato,  estando  sua  proposta  dentro  do  prazo  de
validade; II - Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros,
sem prévia autorização da Contratante;
III -  Executar  o  objeto  contratual  em  desacordo  com as  normas  técnicas  ou
especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias,
às suas expensas;
IV - Desatender às determinações da fiscalização;
V - Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais ou municipais,
respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da
infração;
VI - Cometer faltas reiteradas na execução do objeto contratual.
8.7. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação,
quando a Contratada:
I - Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do
objeto contratual;

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, 23.830 – CENTRO – CEP: 94380-000 – FONE/FAX: 0XX(51)3487-1009

E-mail:secretaria@camaraglorinha.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GLORINHA

II -  Recusar-se  a  executar,  sem justa  causa,  no  todo  ou  em parte  o  objeto
contratual; III - Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência,
negligência,  imperícia,  dolo  ou  má fé,  venha a  causar  dano à  Contratante ou  a
terceiros,
independentemente da obrigação da Contratada de reparar os danos causados.
8.8. As sanções previstas nos incisos III e IV do subitem 8.5 poderão também ser
aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei
nº. 8666/93:
I  -  Praticarem,  por  meios  dolosos,  fraude  fiscal  no  recolhimento  de  quaisquer
tributos; II - Praticarem atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação;
III - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em
virtude de atos ilícitos praticados.
8.9. A sanção estabelecida no inciso IV do subitem 8.3 é da alçada da autoridade
competente, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) dias da abertura de vista.
8.10. As sanções previstas nos incisos III e IV do subitem 8.7 poderão também ser
aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei
nº 8666/93:
I-  Praticarem,  por  meios  dolosos,  fraude  fiscal  no  recolhimento  de  quaisquer
tributos; II- Praticarem atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação;
III - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em
virtude de atos ilícitos praticados.

DA RESCISÃO
9 -  A inexecução total  ou  parcial  do contrato enseja  a sua rescisão,  com as
consequências contratuais e as previstas em lei constituem motivos para rescisão do
contrato:
I - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, ou prazos; 
II - O atraso injustificado na entrega dos produtos;
III - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar o seu cumprimento, assim como as de seus superiores;
IV -  A  decretação  de  falência,  o  pedido  de  concordata  ou  a  instauração  de
insolvência civil da empresa licitante ou de seus sócios-diretores;
V - A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
VI - A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa,
que, a juízo da Contratante, prejudique a execução do contrato;
VII - O protesto de títulos ou a emissão de cheques sem suficiente provisão, que
caracterizem a insolvência da contratada;
VIII - Razões de interesse do serviço público;
IX - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva de execução do contrato.

FISCALIZAÇÃO
10 - A fiscalização do cumprimento das disposições contratuais será realizada pelos
seguintes servidores: Amanda Guimarães – SMS,  Beatriz  da Silva – SMF, Telmo
Teixeira de Fraga – SMOVSP, Viviane Mello – SMGH, Ricardo Soster Santa Maria –
SMDS, William Alexsander Lima Ferrugem – SMJCTE, Rafaela Maria Maciel Adam -
SMAP, Mirlene Rosa Ribeiro - SMA, Eliane Cavalheiro Plate - SME, Thaís da Silva
Barbosa  -  SMMAIC,  Márcio  Avila  Paim  Centeno  -  GP,  órgão  dotado  de  amplos
poderes para tanto.
10.1 À fiscalização cabe conferir  as especificações da(s)  nota(s)  fiscal(is)  e  dos
materiais entregues.
10.2 Caberá à fiscalização, por parte dos responsáveis pelas Secretarias Municipais
ao receber a NF, devendo, para tanto, ser aferida a compatibilidade dos mesmos
com as especificações exigidas.
10.3 Não  será  aceito  produto  que  não  atenda  às  especificações  constantes  na
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descrição do objeto. Os produtos recusados pela Fiscalização Contratual deverão ser
substituídos pela contratada no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas,
contados  do  recebimento  de  comunicado  específico  lavrado  pela  Fiscalização
Contratual.
10.4 Em caso de aprovação dos materiais pela Fiscalização, esta encaminhará a
nota fiscal, juntamente com um atestado, à SMF/Contabilidade.
10.5 A  contratada  deverá  indicar  e  manter  preposto  aceito  pela  Administração
Municipal, a fim de representá-la durante a execução contratual.
10.6 O recebimento provisório ou definitivo, por parte da Secretaria Municipal, não
exclui  a  responsabilidade  da  empresa  Contratada  pela  qualidade,  eficiência  e
adequação dos produtos entregue ao Poder Público.

DO FORO
11 – O Foro da Comarca de Gravataí  será o competente para quaisquer ações
deste instrumento.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12 – Os casos omissos serão esclarecidos com a aplicação das disposições da Lei
Federal de n° 8.666/93, com suas alterações posteriores no que couber.
12.1 – Este contrato entra em vigência nesta data de sua assinatura.
E assim, por estarem justos e acordados, firmam o presente Contrato em duas (02)
vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Glorinha, 02 de janeiro de 2020

TESTEMUNHAS:

João Carlos Soares 
Presidente do Poder Legislativo

Márcia  Schoen
Mesasul  Com. e Ind. de Alim. Ltda 
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