
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA BRANCA
CNPJ No. 41.522.1 0310001 -07* Fone/Fax : (0.-89) 3SB4-1 1 94.

Rua Rosália Ferreira Lima, S/N - Centro" e-mail: prefeituravb
CEP: 64.773-000 Várzea Branca - piauí

CoNTRATO 032005t2020
PREGÃO PRESENCIAL NO OO5/2020
PROCESSO ADMINISTRA'I-IVO NO OO1,OOOOO41/2020-PI\4VB

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA BRANCA - PI, ATTAVéS dO
Fundo Municipal de saúde, inscrita no cNpJ sob o no. 23.Ogs.963/0001-30, com sede em
vARzEA BRANCA - Pl, neste ato representada por sua secretária Municipal, ANA
CAROLINE RlBElRo DA slLVA, brasiteira, sotteira, portadora do cpF n". 047.097.613-
61, residente e domiciliada na cidade deYárzea Branca - pl.

CONTRATADO: KLEIRISLAI{E DA STLVA i:ArilAs3i525224862, inscrita no
CNPJ/CPF/MF sob o no 20.22'/.7891000'1-25, com endereço na Rua Centro, s/n - Bairro
Centro, na cidade Várzea Branca - Pl, representante pela senhora KLEIRISLANE DA
SILVA FAR|AS31525228362, trrasrleira, casada, rnicroempreendedora, portador do RG no
52.767.333-X e CPF nc 315.252.522-68, residente e domiciliada na cidade de Várzea
Branca - Pl.

O CONTRATANTE e o CONTTiATADO, acima especificados, têm entre si ajustado o
presente contrato, conforme autorizaçáo constante do Pregão Presencial no 005/2020, de
acordo com os termos, cláusulas e condiçôes segurntes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do oBJETo
'l .1 . O presente Contrato tem por objetiv'o a Contratacão de empresa para
PRESTA Ão pe senvr Ç-a§_. NO FORNECIMENTO PARCELADO DE LANCHES E
REFEIÇOES PRONTAS PI{RA ÂTI:NDER À§ :\IEí;ESSIDADES DA SEGRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE ÚE VARZEA BRANCA Pl, conforme quantitativos e
especificações constanies no Termo de Referência Anexo l, parte integrante deste Edital,
e conforme consta de sua proposta que passa a fazer parte integrante deste contrato.

cúUSULA SEGUNDA: DocUMÉNTos APLIcÁvEIS:
2.1. lntegram este Contiatc. irrciependente tJe iranscrição, os documentos a seguir
discriminados, de cujo leor as í,ártes oeciaram le: plenc conhecimento e aceitaÇão.
2.1.1. Proposta do Conti-atado:
2.2. Em caso de dúvidas ou divergência entre docunrentos aplicáveis e este Contrato,
prevalecerá este últimc

cúUSULA TERCEIRA: VALOR
3.1. A Contratante pagará à C,)rrtÍatada o valor global cie R$ 14.900,00 (Quatorze mil e
novecentos reais) que tctarizii ü valor dos pi'odut,,rs constantes da planilha orçamentária,
compreendendo todos os custÕs corn taxas. impostos, fretes, bem como encargos sociais,
seguro e quaisquer oukos encargos previstos.

CúUSULA QUART,A: PRAZO DE FORNECIMENTO E VIGÊNCIA:
4.1 0 O pruzo para iorrrecimento dos produtos/equipamentos será a partir da
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4.11 O prazo de vigência do presente Termo Contratual será até 3'l de
Dezembro de 2020, a partir de sua assinatura. podendo o mesmo ser prorrogado
nos termo do art. 57, rnciso ll da Lei 8 666/93.
4.12 A prorrogaçâo oe prazos contratuais ficará a exclusivo critério da
CONT RAI AN-Í Ê, que examirrara a sua concessão nos seguintes casos:
a) Atraso na exeúuçáo dos trabalhos de responsabilidade da CONTRATANTE,

que prejudiquem o andamento das aulas e atividades escolares, objeto deste instrumento;
b) Motivos prêvistas em Lei, plerramente justificados e aceitos pela

CONTRATANTE.

CúUSULA QUINTA: DA FORMA DE PAGAMENTO, FONTE DE RECURSOS E
DOTAÇÃO ORÇAMENTi\FIIA

5.13 O pagamento será efetuado ate 30 (trinta) dias após a emissâo da nota fiscal
e solicitaçáo do pagan ento no setor de protocolo da Prefeitura.

5.14 As notas fiscais/:aturas que apresentam incorreções serão devolvidas à
Contratada e seu vencimertto ocorrerá enr 20 (vinte) dias após a data de sua
apresentaçâo vii,ija.

5.15 O pagamentc ser;i feito mediante crédito eberto em conta corrente em nome
da Contratada.

9.13 As despesas ciecorrentes deste pregão correrâo por conta dos recursos do
Orçamento Geral 202Cl;- PMiiCÍvIS/FMS/FUS/RECURSO PROPRIO consignados no

or rnênto munic ente, ;tas rubricas correspeaqentes abaixo:rp4rç
ÜNI!-\ADê. í3,0í - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

FONTE RECtjRSO: 2-1- e,lU1 FICHA: -a01 e 300

Ç40'_oDOTA RCAMENT RIA: 10 122.0005.2047 - tvlanut -e_nçao do FMS

FONTE RECURSO:213 I llÇ!a._g37

DOTA oo ?1.0C05.2056 - Co. Fi.tanciamento Governo Estadual

ELEMENTO DE DESPii$r.: 3i..1 ;Ü.3; - Crtrcs lie;vç!§ de l'erceiros - Pessoa Jurídica

9.14 No caso <le ;t:.,.so na 'lll, eseltação cos d':cumentos de cobrança, o pagamento

corresponCulrie será Drcriogado pelo mesmo número de dias.

CLÁUSULA SEXTA: RESCISÃO
6.1. O presente C.ntr-ate será rescindido inrjeoendente de interpretação judicial ou

extrajudicial, sem inder;zaçjc Co esoécie algumi; nos seguintes casos:

6.1.1. Se a CONTRATADA
a) Não cLrmprir qu:!11,e'das crn'jiçÕes estipulaCas nesle instrumento;

b) Trarsferir. o Contr;{o :'+ terceiros, no todo cu eÍx parte, sem prévia e expressa

autorização da COI(TRATANTE;
ãi Éor muttacra nuÍn totai que atinja um limite de 30o/c (kinta por cento) do valor global

previsto no corrtlãto;
6.2. Ou se ocorrer.
a) Decretação cle falêrrcia ou instauração de insolvência da CONTRATADA'

bi n coristátaçã<.r pela í-:oNrR,i fAi\iíE de que os serviços não serão cumpridos no prazo

previstc.
ã; Rtr".o injusiificndo lr.ls pt?rzrs de fornecimentos dos produtos indicados nas Ordens de
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CLÁUSULA SÉTIMA: ilIULTA
7.1 . A multa por atraso na execuÇâo dos servrcos, por culpa da CONTRATADA, será
calculai.ja na tbrma abarxo, náo podendo excecier a 30% (trinta por cento) do valor do
Contrato:
M=0.10xN
M = Percentagem repÍesentativa da multa;
N = Número de dias em atraso.
7.2. A penaiiJace não se ;;plica nos casos decorrentes de força maior ou caso fortuito
que, alegados forein a;eitos peia CoNTRATANTE, ficando a exclusivo juízo desta, a
aceitaçAo.
7.2.1. ccorrendo o 'nrtirro de força maior e /ou casos fortuitos, será adotado o seguinte
procedimento:
7.2.2. comuricação iÍÍiediata cia ocorrência. pela GONTRATADA e comprovação de seus
reflexos, na medrda eÍÍ' íJile forem positivados;
7.2.3. A coNl-RATAD/\ às suas custas exclusivas, providenciará imediatamente outro
veículo ,ras m€stras co:toiçóes para lazer o perc,Jiso;
7.3. Náo pocerá a CONTRATADA invocar as exceçÕes de força maior ou caso fortuito
se houver agidú coÍl ctrlpa conli:rnitante ou arlteÍiorrnente ao evento.
7.4. A multa eventualmente aplicada à CONTRATADA, será deduzida da fatura
seguinte à sua aplicaçào, devei-rdo a CONTRATADA no prazo máximo de 05 (cinco) dlas
úteis, contados da rrotif;caçâro, recolher a tesouraria da PREFEITURA, a diferença, caso
existente, a favor dâ üuNl'iiAIÂDA.

cúusuLA oirAVA: REAJtisrE
8.1 . (ls pieços nãü i]Éveiâo sofier- reajustes, no entanto, havendo liberação dos
mesmos, o reajuste se Íará,'Je acorcio corn a politica econômica do Governo Federal,
vigente à época

CLÁUSULA NONA: DIÍiPOSIcÕEs GERAIS

9.1. CONTRAIÁNTE. e C()t!'fliATADA acordam que, a partir da data de assinatura
deste instrurnento, toclas âs aiteraçÕes que se fizerem necessárias, serão
consubstanciauas r'resrarite ticc,a de corresporuência epistolar, onde fiquem definidos
seus objetos e sua rnútua concordância. No entanto. as citadas correspondências
passaráo a fazer paÉe;ntegrarrte deste Contrato, comc se nele estivessem integralmente
transcritàs.
9.3. C contratado, nT ,:x€,c,icãc do contrato, sem prejuízo das responsabilidades
contratuais e le.gars ":or)erá s,:ocontratar c,arte ios serviços, até o limite admitido, em
cada caso, pela Aclininistração. conÍorroe dispostc to ari. 72 da Lei 8.666/93.

CLAUSI,LA DtsClMA: FOl.ri)
10.1. Fica eleito c'fcrio d:i l;i,lsde cle SÃO RAIIvIUNDO NONATO - Pl, como competente
para di,'imir dúvidas or iundas do presente Contrato. renunciando-se expressamente a
qualquer rlutÍ() FioÍ 'rl:,i1, í.lr't rrir--lil.iilo c;ue seja.
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E pOr estarem, assim, justas e acordadas, aS partes assinam este Contrato em duas vias

de igual teor e forma e para Ltm só efeito perante as testemunhas, que também o

assinam.

VÁRZà/\ oRANCA (Pi), 20 de lüai'ço de 2020.

Pela PREFEITURA:

rl
NAC ,AROLIN RIB
Secretária Municipal de Saúde

Lfu,s^«,*/"

h e^l,w rr.4
Pela EMPRESA:

Testemu nhas

NOME:
C,P,F.:

KLEIRISLANE DA SILVA DARIAS
PEALA CONTRATADA

NOME
C,P.F.:

I
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ORDEM DE SERVIÇO - VÁRZEA BRANCA, PI, 20 DE MARÇO OE2O2O,
REF. CONTRATO N'. 032005'2020

A EMPRESA:
KLEIRISLANE DA SILVA i: AIiIAS3 -'i 5252288ô2
CNPJ/CPF/MF sob o no 20.227.78910001-25
END: Rua Centro. s/n - Bartto Certtrc.,

CEP: 64.773-000 Váizea l-:ri.i,ce, * Pl.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO PARCELADO DE

NTTEIçÕTS PARA ATEI{DER AS NEdESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE

VARZEA BRANCA- Pl, de acorüo com a proposta de preço apresentada.

Ref.: Processo de Licitaçâo - Fregáo Presencial no 00512020

Prezaoc Senhc-,

L.evamos ao conhecimento de Vossa Senhoria, que conforme adjudicaçáo da

Comissáo Permanente cie Licrtação, Homologuei o resultado do Pregáo Presencial em

epígrafe, e pela presente OS, venho autoúar a esta emp_resa a PRESTAE{O DE

óEÉúiços ilo rbnxrcruENTo PARCELôDI; iT REFEIÇÕES PARA ATENDER AS

NECE§SIDAiJF-S DA SECI?.ETARIA DE SAÚDE rlr- VARZEA BRANCA - Pl, de acordo

com a proposta de preço apresentada e ainda cle acordo com o estabelecido no contrato

de fornecimento que é parte Integi'ante deste processo'

lvl

--.,
NA CA iio NE Rig

Secretái'ia MurriciPal de Saúde

5 i2ü24

LL"* lrlÚ"
EIRO DA SILVA

4fr^
Assinatura dc Repres..rntarrte Legal
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