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AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CAFE EM GRAOS E CAFE EM PO

DAS PARTES CONTRATANTES:

E na melhor forma de direito que as partes, abaixo-assinadas, de um lado a CAMARA
MUNICIPAL DE BATATAIS, com sede nesta cidade de Batatais, Estado de Sao Paulo,
inscrita no CNPJ sob n° 60.257.169/0001-53, situada na Praga Dr. Washington Luis, n°
01, neste ato legalmente representada pelo Sr. Julio Eduardo Marques Pereira, RG
n° 19.732.324-8, Presidente da Camara Municipal, de ora em diante denominada
simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa BONCAFE LTDA, com
sede na Rua Capitao Firmino Fernandes Martins, 05, na cidade de Batatais/SP, inscrita
no CNPJ n° 44.944.643/0001-69, neste ato representada pelo Sr(a). Rafael Faraco
Junior, RG n° 4.431.127 e do CPF n° 593.921.858-04, na qualidade de Socio
Proprietario, residente e domiciliado a Rua Antonio Faraco, 151, Jardim Primavera,
Batatais/SP, de ora em diante denominada simplesmente CONTRATADA, nos termos
e condicdes das clausulas seguintes, aceitam e se comprometem a cumprir fielmente
até o final do presente, o seguinte:

PRIMEIRA: 1- DOS PRODUTOS

1.1 - E objeto deste Contrato a AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CAFE
EM PO E CAFE EM GRAOS, para fornecimento parcelado, de acordo com a
necessidade da Contratante, conforme abaixo especificado.

1.2 - Constitui obrigagdes da CONTRATADA o fornecimento dos produtos:

 
 

 

ITEM DESCRIQAO UNIb. QTDD MARCA VALOR UNIT.
01 Café em graos PCTE 1 80 Faraco R$ 58,4

KG
02 Café em po Pacote 250 Fazendinha R$ 18,50

500 GR        

SEGUNDA: 2 - DO PRECO E FORMA DE PAGAMENTO

2.1 - O0 valor total do objeto deste Contrato é de R$ 9.297,00 (nove mil, duzentos e

noventa e sete reais), nos termos da proposta vencedora, integrante do presente.

2.2 - O0 valor especificado nesta clausula corresponde ao prego total estimado para

consecucao do objeto deste Contrato, e sera pago por conta da verba orcamentaria

3.3.90.30.07.

quantidade entregue e necessidade da CONTRATANTE, em-ité 5/ (cinco) dias Uteis a

partir da emissao da respectiva Nota Fiscal. j %) (k
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2.3 - O0 pagamento sera efetuado de acordo com a entregirggodutos, conforme a ®
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TERCEIRA: 3 - DO PRAZO DE VIGENCIA E DO REAJUSTE «xx aah-*

03.1 - 0 prazo de vigéncia do presente contrato tem inicio em 01/07/2022 e termino em

01/01/2023.

3.2 - Declaram as partes, de comum acordo, que o prego ora pactuado é pelo seu valor

efetivo e real, sem qualquer expectativa inflacionadria incorporada, constituindo-se em
condigoes de validade do mesmo a sua manutencao em valor real e efetivo.

3.3 - Os pregos dos produtos nao serao reajustados, salvo se a Legislagcao Federal

permitir e nas condicdes dela.

QUARTA: 4 - DO PRAZO PARA FORNECIMENTO DOS PRODUTOS.

4.1 - 0 prazo para iniciar a entrega dos produtos sera a partir da emissao da Nota

Fiscal ou de acordo com as necessidades da CONTRATANTE.

4.2 - A entrega devera ser feita de forma parcelada, mediante requisicao formal, pela

CONTRATADA, na sede da CONTRATANTE, em até 5 dias uteis.

QUINTA: 5 - DOS ENCARGOS

5.1 - Fica certo e ajustado que todos os encargos relativos ao objeto deste contrato,

quer fiscais, trabalhistas, previdenciarios e tributarios, serao suportados exclusivamente

pela CONTRATADA, nao cabendo a CONTRATANTE quaisquer responsabilidades
sobre estes encargos.

SEXTA: 6 - DAS SANCOES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

6.1 - A CONTRATADA nado incorrera nas multas previstas neste contrato, quando o

atraso na execucao do objeto for motivado por forca maior, caso fortuito ou fato do

principe.

6.2 - Se a CONTRATADA nado executar o fornecimento dos produtos no prazo

determinado, depois de notificada na forma da lei, incidira em mora e respondera pelo
pagamento de multa digria de 2,0% (dois por cento) do valor do contrato, exceto
quando o atraso se der por motivo de forcga maior, caso fortuito ou fato do principe.

SETIMA : 7 - DA INTERRUPCAO E REJEICAO.

 

7.1 - Ocorrendo rejeicao, total ou parcial, da execucao do obj a CONTRATANTE ®

sustara o pagamento da fatura correspondente, até o da irregularidade, d?
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caso permanecendo a situacao, sera rescindido o contrato, com aplicacées das penas

cabiveis. -

7.2 - Quando ocorrer qualquer fato que ocasionar a interrupgao no fornecimento dos

produtos, a empresa CONTRATADA devera comunicar a CONTRATANTE,

imediatamente, especificando as causas e as providéncias adotadas.

7.3 - A rejeigao dos produtos nao ensejara a prorrogacao do prazo do contrato, e a

empresa reembolsara a CONTRATANTE das eventuais despesas que resultarem da

rejeicao, bem como pelos valores eventualmente pagos pelo fornecimento dos

produtos que foram rejeitados.

7.4 - Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcial, por

motivo legalmente justificavel de cumprir os deveres e responsabilidades relativas ao

cumprimento do contrato, devera comunicar imediatamente a existencia deste motivo a

CONTRATANTE. 'Enguanto perdurarem os motivos, cessarao seus deveres e

responsabilidades relativas ao fornecimento dos produtos.

07.5 - 0 tempo especificado para o fornecimento dos produtos devera ser estendido

pelo periodo que seja necessario para compensar o tempo de interrupcao, caso for

legailmente justificado tal interrupcao do fornecimento do objeto da licitacao.

7.6 - Se o impedimento, devidamente motivado, estender-se por prazo superior a 15

(quinze) dias, impossibilitando o cumprimento do contrato, a CONTRATANTE podera

rescindi-lo, no todo ou em parte, mediante notificagcao por escrito a CONTRATADA.

7.7 - 0 comunicado sobre a interrupcao sera julgado ao recebimento deste, referente a

aceitagcao do fato como definido, mas a CONTRATANTE podera contestar, em fase

ulterior, a veracidade da ocorréncia real.

OITAVA: 8 - DA RESCISAO

8.1 - Além de rescindir o presente instrumento, aplicara as sangoes previstas na

Clausula 6, desde que a CONTRATADA deixe de cumprir as suas obrigagdes ora

assumidas e também, nos seguintes casos:

a) - 0 nao fornecimento dos produtos contratados total ou em parte, sem prejuizo das

penalidades contratuais e as previstas em lei ou regulamento;

b) - Fato superveniente que implique na manifestacao pelo poder publico de nao

atendimento aos interesses publicos, em matéria de prioridade;

c) - A decretacao de faléncia ou instauracao de insolvéncia civil;

d) - A dissolucao da sociedade; S

e) - A utilizacao total da verba especifica destinada a execucgo-no fornecimento dos
produtos, constante deste contrato, por relevante interesse pdblico/ sendo devidamente
justificado e autorizado pela autoridade competente. W/ (A/
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NONA: 9 - DO RECEBIMENTO E LOCAL PARA ENTREGA Dos PRODYTOS._*
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9.1 - O0 recebimento dos produtos, objeto deste Contrato serao nos termos do art. 73,

inciso 1, letra "a" e "b", da Lei Federal n.° 8.666 de 21 de junho de 1993, e alteragdes

subsequentes, de acordo com as necessidades da Contratante, ficando esclarecido

que nos precos cotados, deverao estar inclusas todas as despesas de impostos, taxas,

pregos publicos, seguros, carga, descarga etc.

9.2 Os produtos deverao ser entregues, pela CONTRATADA, na sede da

CONTRATANTE, de acordo com as suas necessidades.

DECIMA: 10 - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1 - Incumbe a CONTRATANTE, sem que ela se limite sua responsabilidade, dentre

outras, o seguinte:

a) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste

instrumento;

b) Fiscalizar permanentemente o recebimento dos produtos contratados;

<c) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

d) Extinguir o contrato, nos casos previstos em Lei;

e) Zelar pela boa qualidade do recebimento dos produtos;

f) Expeldir o competente atestado de aptidao para o fornecimento dos produtos, parcial

ou total.

10.2- No exercicio da fiscalizacao, a CONTRATANTE tera acesso aos dados relativos

a administracao, contabilidade, recursos operacionais, técnicos e financeiros da
CONTRATADA, bem como a suas instalagoes.

10.3 - A fiscalizagcao sera efetuada por intermédio de pessoal credenciado pela

Contratante.

DECIMA PRIMEIRA: 11 - OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1 - Sao obrigagdes da CONTRATADA, sem que a elas se limite, o seguinte:

a) - Comparecer, sempre que solicitada, a sede da CONTRATANTE, em horario

estabelecido, a fim de receber e fornecer informagdes, instrugdGes e acertar
providencias, incidindo a CONTRATADA, no caso de nao-atendimento desta exigéncia,

nas multas estipuladas neste contrato;
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b) - Responsabilizar-se por eventuais danos que vier causar a CONTRATANTE-ou a
terceiros, decorrentes da execucao deste contrato, seja por ato proprio, seja por ato de
seus empregados e/ou prepostos;

c) - Prestar o fornecimento dos produtos adequados, na forma prevista neste Contrato,
e de acordo com as téecnicas aplicaveis a espécie e no presente instrumento;

d) - Manter em dia o inventario e o registro dos produtos executados, e comunicar a
CONTRATANTE quando a quantidade atingir 80% (oitenta por cento) do total de cada
item, independente dos outros itens;

e) - Prestar contas da gestao do formnecimentos dos produtos a CONTRATANTE,
sempre que solicitada;

f) - Cumprir e fazer cumprir as normas do fornecimento dos produtos;

g) - Zelar pela manutencao dos bens utilizados no fornecimento dos produtos.

11.2 - As contratagdes, inclusive de mao-de-obra, feitas pela CONTRATADA, serao
regidas pelas disposigdes de direito privado e pela legislagao trabalhista, nao se
estabelecendo quaisquer relagdes entre os terceiros contratados e a CONTRATANTE

11.3 - A inexecugao parcial ou total do contrato ensejara a sua rescisao, com as
consequéncias contratuais e as previstas em lei.

11.4 - Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes nele assumidas, todas as condicdes de habilitacao e qualificacao exigidas
na licitacao.

DECIMA SEGUNDA: 12 - DO FORO

12.1- Fica eleito o Foro da Comarca de Batatais/SP, para dirimir qualquer duvida ou
litigio oriundo da execucao do objeto deste instrumento, com renuncia expressa pelas
partes de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

DECIMA TERCEIRA: 13 - DAS DISsPOSICOES GERAIS

13.1 - Aplica-se a este contrato as normas contidas na Lei Federal n° 10:520/02 -e
subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93 e os casos omissos regulam-se pelas clausulas e
pelos preceitos de direito publico, aplicando-lhes supletivamente, os principios da teoria
geral dos contratos e as suas disposicdGes de direito privado.

13.2 -O0 regime juridico deste contrato confere a .CONTRATANTE,.em relacao a ele, a
prerrogativa de altera-lo unilateralmente, bem assim, modificar o fornecimento dos
produtos contratados para melhor adequa-los as finalidades de interesse publico,
respeitados os direitos da CONTRATADA. fi/
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13.3 - O0 presente contrato nao podera ser objeto de cessao ou transferéncia‘fibfiétfé’ou
em parte.

13.4 - Constituira encargos exclusivos da CONTRATADA o pagamento de tributos,
tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalizacao deste instrumento e da
execucao de seu objeto.

E, por se acharem assim as partes contratantes justas e acordadas,
assinam o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor e para um so fim, na
presenca das testemunhas, para todos os efeitos legais.

CAMARA MUNICIPAL DE BATATAIS,

 

 
LIO EDUARDO MARQUES PEREIfiA

PRESIDENTF DA CAMARAMUNICIPAL
CONTRATANTE

2CQOUua/)-
RAFAEL FARACO JUNIOR

BONCAFE LTDA
CONTRATADA

Testemunhas:

fié/mflfl/a
1. Marcos Nunes Santana
Vice Presidente

2. Gustavo Domingos Rastelli
Primeiro Secretario

CH:
3. Claydia Regina Nunes Langa
Segundo Secretario
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