PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO.
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS.
CONTRATO Nº 35/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019
São partes neste contrato, através de seus representantes ao final nomeados, como CONTRATANTE o
MUNICIPIO DE BRASÍLIA DE MINAS, entidade de direito público, inscrito no CNPJ sob o n.º
18.017.442/0001-06, sediada na Rua Coronel Sansão, nº 375, Centro, em Brasília de Minas/MG, CEP
39.330-000, aqui representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Geélison Ferreira da Silva e o Secretário
Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão, Sr. Allan Dener Brito Antunes, e, como
CONTRATADA, a empresa COMERCIAL MAURISTELA LTDA sediada na Rua Zilá Correia De
Araújo, 230 – Alto Das Mercês / Campo Belo/MG, inscrita no CNPJ sob o n.º 19.103.290/0001-27 neste
ato por sua representante legal, Sra. Grasiela Leal Ramos portador do CPF n.º 667.958.006-44, regidos
pelas normas contidas na Lei nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993 e demais normas aplicáveis, inclusive
os preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Parágrafo único – Integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, o Termo de
Referência e a Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA no Processo Licitatório
nº. 026/2019, Pregão Presencial nº. 019/2019, ao qual se acha vinculado.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS
O preço a ser pago pelo contratante à contratada são os constantes no Processo Licitatório em epígrafe,
correspondente ao preço(s) ofertado(s) pela contratada, conforme quadro abaixo:
Item

Qtde

Unidade

029

5.500,0000 PCT

030

2.930,0000 PCT

Material/Serviço

Preço Unit.

5747 - CAFÉ EM PÓ TORRADO,embalagem de 250 gramas
(RAMOS CAFE)
17560 - CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL, tipo 1, embalagem de
500 gramas (RAMOS CAFE)
Valor total

Preço Total

3,2600

17.930,00

6,4700

18.957,10
36.887,10

Poderá ser reajustado o valor dos bens contratados e não entregues, mediante iniciativa da
CONTRATADA, desde que observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado da data de
apresentação da proposta, tendo como base a variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao
Consumidor) elaborado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, aplicando-se, no que couber, as
disposições do Decreto Federal nº 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.
Parágrafo único - Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos a partir da solicitação da
CONTRATADA, precluindo o seu direito após a entrega do (s) bem (ens).
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FONTE DE RECURSOS
O objeto deste Termo de Contrato onerará a dotação conforme abaixo descrito:
FICHA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
FONTE
115
04.122.0002.2019.33903000
100
600
10.122.0017.2093.33903000
102
792
10.302.0015.2104.33903000
159

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO.
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS.
913
1825
936
1595
119
1122
1150
1173
1174
1253
1254

10.302.0015.2111.33903000
10.122.0044.2217.33903000
10.302.0015.2112.33903000
13.122.0002.2078.33903000
04.122.0002.2019.33903600
08.122.0002.2128.33903000
08.122.0008.2130.33903000
08.122.0008.2132.33903000
08.122.0008.2131.33903000
08.244.0009.2138.33903200
08.244.0009.2138.33903200

155
154
159
100
100
100
129
100
129
100
156

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo e a apresentação
da nota fiscal juntamente CNDs Federal, Estadual, Municipal, FGTS e trabalhista, no Centro
Administrativo da Prefeitura Municipal de Brasília de Minas, situada à Rua Coronel Sansão, 506, sala
101, – Centro, na forma prevista no item 11.4.
4.1.1 – Na ocorrência de fato que acarrete dificuldades de pagamento na data prevista e, sendo o mesmo
estranho à vontade da administração municipal, esta se reserva o direito de prorrogar o prazo de
pagamento em até 30 dias a partir do último dia do prazo mencionado no item anterior, sem que isso
implique aplicação de multas e/ou juros.
4.1.2 – Toda e qualquer alteração na data prevista para o pagamento deverá estar devidamente motivada
nos autos do processo licitatório.
4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada, e seu
vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias úteis após a data da correção do vício e reapresentação à
Administração Municipal.
4.3 – No caso do pagamento não ser efetuado no prazo apontado no item 4.1, ou, na ocorrência hipótese
prevista no subitem 4.1.1, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionado que os encargos moratórios devidos pela prefeitura Municipal de Brasília de Minas,
entre a última data prevista para o pagamento e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela
será pagos mediante solicitação da contratada, e calculados, “pro rata tempore”, da seguinte maneira: O
valor devido (NF) será corrigido pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) apurado pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE acrescido de uma taxa de juros de
0,5%(meio por cento) ao mês.
4.5 - O inadimplemento da contratante não gera direito a suspensão do fornecimento, que se
ocorrer implicará na rescisão automática do contrato sujeito à aplicação das sanções previstas,
salvo nas hipóteses legais.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA PARTES
5. 1 Do Contratante:
5.1.2 Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;
5.1.3 Aplicar, à empresa vencedora, penalidades quando for o caso;
5.1.4 Prestar à empresa vencedora toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita
execução do Contrato;
5.1.5 Efetuar o pagamento à empresa vencedora no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no
setor competente;
5.1.6 Notificar, por escrito, à empresa vencedora da aplicação de qualquer sanção.
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5.1.7 Enviar à (ao) CONTRATADA (O), relação/especificação e demais informações necessárias á
aquisição do objeto licitado.
5.2 Da Contratada:
5.2.1 Proceder à entrega do objeto dessa licitação em local designado pela secretaria solicitante, de
forma parcial e continua, de acordo com a Ordem de Fornecimento (OF) e em até 3 (três) dias uteis. No
caso do não cumprimento dos prazos determinados, será aplicada multa por atraso, independentemente
de notificação, conforme especificado no ato convocatório;
5.2.2 Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta;
5.2.3 Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificações exigidas, devendo comunicar ao Contratante,
imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do mesmo;
5.2.4- Cumprimento integral do objeto deste Contrato.
5.2.5 - Assumir total responsabilidade civil e penal por quaisquer danos e prejuízos materiais ou
pessoais que possa advir direta ou indiretamente a Contratante, ou ainda a terceiros, por ela ou por seus
prepostos, no cumprimento deste contrato;
5.2.6- Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem
solicitados pela CONTRATANTE;
5.2.7 - Responder perante a CONTRATADA, mesmo no caso de ausência ou omissão da
FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses,
que possam interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos
ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá aos danos causados a terceiros, devendo a (o)
CONTRATADA (O) adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas
emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;
5.2.8 - Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União,
Estado, Município ou terceiros, decorrentes da aquisição/serviços;
5.2.9 - Responsabilizar-se pela conformidade, adequação e qualidade do objeto ofertado.
5.2.10. Demais obrigações a serem observadas estão inscritas no Termo de Referência (Anexo I) parte
integrante do Edital Pregão Presencial nº 019/2019.
5.2.11. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA FORMA DE FORNECIMENTO
6.1 O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura, nos
Termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93. O objeto deverá ser fornecido durante o prazo de vigência deste
Contrato.
6.2 O objeto deverá ser fornecido conforme determinação das Secretarias Municipais, de forma
Parcelada e contínua. O termo inicial para o fornecimento se dará a partir da ordem de Fornecimento
(OF). A ordem de fornecimento deverá ser atendida em até 03 (três) dias úteis.
6.2.1 A Secretaria requisitante poderá recusar todo e qualquer objeto fornecido em desacordo com a
Ordem de Fornecimento emitida, imediatamente a partir do recebimento, obrigando-se a Contratada a
promover sua substituição, no mesmo prazo, sem qualquer ônus adicional à Contratante.
6.2.2 A entrega será feita em local previamente informado pela secretaria solicitante.
6.2.3 Não será aceito, no momento da entrega, produto diferente daquele constante na proposta
vencedora.
6.3 O regime de execução será o da empreitada por preço global.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
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7.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e
as previstas em lei ou regulamento.
7.1.1 Constituem motivo para rescisão do Contrato:
I. O não cumprimento de cláusulas contratuais por qualquer das partes;
II. O atraso injustificado no início do serviço/obra;
III. A paralisação do serviço/obra, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
IV. A decretação de falência ou a instauração da insolvência civil;
V. A dissolução da sociedade;
VI. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execução do Contrato;
VII. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, decorrentes
de medição mensal do serviço/obra, já recebido ou executados, salvo em casos de calamidade pública,
grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
VIII. A não liberação, por parte da CONTRATANTE, da área ou local para execução do serviço/obra,
no prazo contratual, bem como das fontes de materiais especificadas no edital;
IX. A ocorrência de caso fortuito maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do
Contrato;
X. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa;
XI. A rescisão do Contrato poderá ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a
VI e IX desta Cláusula;
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para a Administração;
c) Judicial, nos termos da legislação.
XII. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente.
XIII- Os casos de rescisão contratual, serão formalmente motivados nos autos do processo assegurado o
contraditório e ampla defesa.
XIV. Na hipótese de rescisão unilateral por parte da administração em decorrência de qualquer das
situações previstas nos itens de I a XII desta cláusula, fica reconhecido o direito da
CONTRATANTE reter os créditos decorrentes do presente contrato até o limite dos prejuízos
causados à administração.
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, MULTAS E PENALIDADES
8.1. A CONTRATADA, deixando de entregar documento exigido, apresentando documentação falsa,
ensejando o retardamento da execução do objeto, não mantendo a proposta, falhando ou fraudando na
execução do Contrato, comportando-se de modo inidôneo, deixando de cumprir com qualquer das
obrigações contidas em contrato ou cometendo fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar o
Município de Brasília de Minas e, poderá ser descredenciado no Cadastro Municipal de
Fornecedores pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e
demais cominações legais, sobretudo daqueles inscritos na Lei nº 8.666/93.
8.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento
contratual:
a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no
cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do
Contrato, por ocorrência;
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese da CONTRATADA, injustificadamente,
desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento
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contratual, quando o Município de Brasília de Minas, em face da menor gravidade do fato e mediante
motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.
8.3. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos
pagamentos devidos ao Município de Brasília de Minas. Se os valores não forem suficientes, a diferença
deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da
aplicação da sanção.
8.4. Fica desde já ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pelo Município de Brasília
de Minas à CONTRATADA, a título de multa ou penalidade, reveste-se das características de liquidez e
certeza, para efeitos de execução judicial, nos termos do art. 783 do CPC. Reveste-se das mesmas
características qualquer obrigação definida no Contrato como de responsabilidade da CONTRATADA e
que, por eventual determinação judicial ou administrativa, venha a ser paga pelo Município de Brasília
de Minas.
8.5. Para assegurar o cumprimento de obrigações definidas no contrato como de responsabilidade da
CONTRATADA, o Município de Brasília de Minas poderá reter parcelas de pagamentos ou eventuais
créditos de sua titularidade, mediante simples comunicação escrita à CONTRATADA, bem como
executar a garantia prestada ou interpor medida judicial cabível.
8.6. As multas e penalidades previstas no contrato não têm caráter compensatório, sendo que o seu
pagamento não exime a CONTRATADA da responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas
ou prejuízos causados ao Município de Brasília de Minas por atos comissivos ou omissivos de sua
responsabilidade.
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO
A execução deste Contrato será fiscalizada pela Secretaria Municipal contratante, na pessoa de seu
titular ou servidor por ele designado, a quem competirá prestar as informações necessárias à perfeita
consecução do objeto, bem como cumprimento das disposições legais, permitida a contratação de
terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes à sua atribuição.
O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a
seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES
10.1 Qualquer modificação, qualitativa ou quantitativa, redução ou acréscimo do objeto ora contratado,
bem como prorrogação do prazo de vigência, poderá ser determinado pela CONTRATANTE,
lavrando-se o respectivo Termo Aditivo, conforme artigo 57, parágrafo 1º, e artigo 65, ambos da Lei
8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.
10.2 Poderá ser reajustado o valor do objeto contratado e não executado, mediante iniciativa da
CONTRATADA, desde que observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado da data de
apresentação da proposta, tendo como base a variação do IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado)
elaborado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Nos casos de rescisão do Contrato e de aplicação das penas de advertência, suspensão temporária e
multa, caberão recursos das decisões proferidas pela CONTRATANTE, por escrito, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, a contar da data da notificação. O recurso será dirigido à autoridade superior, por
intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco)
dias ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, nesse caso, a decisão ser
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proferida dentro do mesmo prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena
de responsabilidade.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 Ficam incorporadas a este instrumento todas as disposições, orientações e penalidades
mencionadas no Edital do certame licitatório, para todos os fins de direito, inclusive pela execução
insatisfatória dos serviços, atrasos, omissões ou outras falhas por parte da CONTRATADA.
12.2 Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei nº 8.666/93, cujas normas ficam incorporadas
integralmente neste instrumento, ainda que não se faça menção expressa, bem como na Lei 10.520/02,
no que couber, e nas normas do edital de Pregão Presencial para Registro de Preço nº 019/2019 e
seus anexos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Brasília de Minas/MG como o único competente para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor
e para um só fim de direito, na presença de 2 (duas) testemunhas adiante nomeadas, que a tudo
assistiram, na forma da lei.
Brasília de Minas/MG, 26 de março de 2020.

GEÉLISON FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

ALLAN DENER BRITO ANTUNES
Sec. Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão

COMERCIAL MAURISTELA LTDA
CNPJ: 19.103.290/0001-27
Rep. Legal: Grasiela Leal Ramos
CPF: 667.958.006-44

Testemunha 1: _________________________
CPF:_________________________________
Testemunha 2: _________________________
CPF:_________________________________
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