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CONTRATO Nº018/2017 

 

CONTRATO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

012/2017- PREGÃO PRESENCIAL 012/2017 

CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A 

MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE 

PÚBLICA MUNICIPAL PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE IPUBI  E A EMPRESA CENTRO 

COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – ME 

(CENTRAL DO ALIMENTO) 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE IPUBI, Estado de Pernambuco, Pessoa Jurídica de Direito 

Público Interno, doravante designado CONTRATANTE, com sede nesta 

cidade, inscrita no CNPJ, nº 11.040.896/0001-59, neste ato representado por 

seu prefeito, o Sr. Sr. Francisco Rubensmário Chaves Siqueira, brasileiro, 

casado, CPF nº CPF nº 599.748.004-63, residente e domiciliado neste 

Município, doravante denominado CONTRATANTE residente e domiciliado 

nesta cidade de Ipubi-PE, e do outro lado a empresa CENTRO COMERCIAL 

DE ALIMENTOS LTDA – ME (CENTRAL DE ALIMENTOS), sediada a Rua 

São Francisco, 26 – Centro – Ipubi/PE. Inscrita no CNPJ nº 11.471.856/0001-

61, representada por seu representante legal o Sr. Antônio Rubson Chaves 

Siqueira, brasileiro, casado, empresário, CPF nº 493.345.904-59 e documento 

de identidade nº 2768540 SSP/PE, residente e domiciliado a Rua Sete, 47 – 

Jardim Miranda – Ipubi/PE, passando a denominar-se CONTRATADA, 

celebram o presente Contrato decorrente de PROCESSO  LICITATÓRIO Nº. 

012/2017, feito na MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2017, 

fazendo parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição de 

acordo com Lei 8.666/93, posteriores alterações, de acordo com as seguintes 

cláusulas e condições: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA- O CONTRATANTE, por força do presente 

instrumento, obriga-se a executar o objeto licitado através do processo 

licitatório n.º 012/2017 homologado pelo representante legal, qual seja, 

FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A 

MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS 

PROGRAMAS PNAE E PNAC - do Município de Ipubi – PE,  de acordo com o 

Pregão Presencial n.º 012/2017, o qual fica fazendo parte integrante do 

presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - O CONTRATANTE deverá repassar os recursos 

necessários à realização do objeto deste contrato, recursos estes oriundos da 

seguinte Dotação Orçamentária: 

PNAE – Ensino Fundamental, BRALF, Pré Escolar, EJA e Mais Educação 

Unidade Orçamentária 12.306.0003.2092.0000 

Elemento Despesa 3.3.90.30.00 

Unidade Orçamentária PNAC-CRECHES- 12.365.0003.2097.0000 

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - O CONTRATADO obriga-se a entregar o objeto 

deste contrato no prazo máximo de 02 (dois) dias a contar da data do pedido 

formulado pela Secretaria Municipal de Educação de Ipubi/PE, pelo período de 

9,5 meses. 

Parágrafo Único. A inobservância no cumprimento deste prazo implicará a 

aplicação ao CONTRATADO de multa equivalente aos percentuais descritos no 

Edital do Pregão Presencial n.º 012/2017. 

 

CLÁUSULA QUARTA – O valor do presente contrato é de R$ 975.046,60 

(Novecentos e setenta e cinco mil quarenta e sei reais e sessenta centavos) 

para os itens: 1 ao 33 do Lote I e pelo valor global de R$ 104.432,00 (Cento e 

quatro mil e quatrocentos e trinta e dois reais) para os itens: 1 ao 30 do Lote II, 

perfazendo um total geral de R$ 1.079.478,60 (Um milhão setenta e nove mil 

quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta centavos), a ser repassado à 
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CONTRATADA pela CONTRATANTE, em conformidade com as entregas 

parceladas dos produtos licitados. 

Parágrafo Primeiro. Fica acordado entre as partes contratantes que o valor 

referido no Caput desta cláusula permanecerá inalterado durante o período 

mencionado na Cláusula Terceira. 

 

CLÁUSULA QUINTA – Quando do atraso no cumprimento deste contrato, são 

considerados casos de força maior, para fins de isenção de multas: 

a) interrupção dos meios de transportes; 

b)- calamidade pública; 

c) acidentes que impliquem em retardamento na execução da entrega dos 

produtos; 

d)- chuvas copiosas e suas conseqüências que impeçam o andamento dos 

fornecimentos; 

e)- falta notória de produtos  imprescindíveis à execução do fornecimento;  

f)- outras que se enquadrem no conceito da legislação vigente. 

Parágrafo Único – A alegação de quaisquer dos itens indicados na Cláusula 

anterior deverá ser comprovada por meios idôneos. 

 

CLÁUSULA SEXTA – A CONTRATANTE fiscalizará a execução do objeto 

deste contrato e, em verificando falhas, notificará o CONTRATADO, que ficará 

obrigado a reparar prontamente a má elaboração, correndo por sua conta todas 

as despesas resultantes de tais reparos. O recebimento definitivo dos produtos 

objeto deste contrato será dado após parecer da pessoa responsável pelo 

recebimento dos mesmos.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – O CONTRATANTE poderá examinar todo os produtos 

fornecidos/utilizados pelo CONTRATADO, podendo recusar quaisquer um 

deles, desde que este não esteja de acordo com os propostos na licitação.  

 

CLÁUSULA OITAVA – Correrá por conta do CONTRATADO todos os 

encargos sociais, trabalhistas e previdenciários resultantes da execução deste 

contrato. 
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CLÁUSULA NONA - Qualquer alteração deste contrato será efetuada através 

de Termo Aditivo, assinado pelo CONTRATANTE e pelo CONTRATADO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – Fica eleito o foro da comarca de Ipubi - PE, com 

renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as 

questões judiciais relativas ou resultantes do presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Este contrato entrará em vigor na data da 

publicação e assinatura pelas partes e das testemunhas. 

 

E, por assim haverem concordado, declaram ambas as partes aceitar todas as 

disposições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como 

observar fielmente outras disposições legais regulamentadas sobre o assunto, 

firmando o presente contrato em 03 (três) vias para um só efeito na presença 

das testemunhas. 

 

Ipubi  (PE), 20 de março de 2017. 

 

_________________________________________ 

CONTRATANTE 

 

_________________________________________ 

CONTRATADO 

 

TESTEMUNHAS: 

 

________________________________________ 

Nome: 

CPF: 

RG: 

_________________________________________ 

Nome: 

CPF: 

RG: 

 


