Município de Campos Belos-GO
ADM 2017/2020

CONTRATO Nº 299/2019 REFERENTE AO
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,
MATÉRIAS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E
COZINHA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE – FMS E A EMPRESA COOPERCAMPOS –
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CAMPOS
BELOS REGIÃO, NA FORMA QUE SEGUE:
DAS PARTES
CONTRATANTE: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ/MF 10.462.799/0001-91, com sede na Rua Adelino José
dos Santos, Quadra P, Lote 10, Centro, CEP: 73840-000, Campos Belos, Goiás, neste ato
representado pelo Senhor GUILHERME DAVI DA SILVA, brasileiro, casado, portador do
CPF nº: 005.116.671-24, residente e domiciliado nesta cidade, aqui denominado
simplesmente CONTRATANTE.
CONTRATADA: COOPERCAMPOS – COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CAMPOS
BELOS REGIÃO inscrita no CNPJ 25.464.746/0001-87, situada na Rua 06 Qd. D2, Lt. 02,
Setor – Industrial, Campos Belos - GO, aqui representada pelo Sr. ADOLFO PEREIRA DE
SIQUEIRA, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 2.419.487 SSP/GO e
CPF nº 435.909.851-00, Rua Juarez Barbosa, Qd. 18 Lt. 14, Setor Aeroporto, Campos Belos
– GO, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.
FUNDAMENTO: Este contrato decorre da licitação realizada na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL nº. 008/2019 datado de 07/03/2019, regido pela Lei Federal nº.
10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666/93 em sua redação vigente, homologada
pelo Senhor Gestor Municipal, em 13 de março de 2019, que é parte integrante do
presente instrumento contratual.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – Fornecimento de gêneros alimentícios, matérias de higiene, limpeza, copa e cozinha,
conforme especificados no Anexo I – Especificações do Objeto e Propostas de Preços em
anexo.
ÍTEM
13

57

PRODUTO

UN

MARCA

Biscoito de sal tipo: peta - fécula de mandioca
COOPERCAM
(polvilho doce); não contém glúten; peso UN
POS
líquido: entre 60 e 70g.
Polpa de fruta sabor abacaxi - é um produto
não fermentado, não concentrado, não
diluído, obtida de frutos polposos, através de
processo tecnológico adequado, com um teor
mínimo de sólidos totais, proveniente da
COOPERCAM
UN
parte comestível do fruto. Rotulagem deve
POS
conter o nome do produto, ingredientes, peso
líquido, conservação adequada do produto,
prazo
de
validade.
Condições
de
armazenamento, conservar congelado à

QTDE

VALOR
UNITÁRIO

V.TOTAL

450

R$ 4,65

R$ 2.092,50

800

R$ 1,40

R$ 1.120,00
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60

61
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temperatura de pelo ao menos -5ºc. Prazo de
validade 02 anos.
Polpa de fruta sabor acerola - é um produto
não fermentado, não concentrado, não
diluído, obtida de frutos polposos, através de
processo tecnológico adequado, com um teor
mínimo de sólidos totais, proveniente da
parte comestível do fruto. Rotulagem deve
conter o nome do produto, ingredientes, peso
líquido, conservação adequada do produto,
prazo
de
validade.
Condições
de
armazenamento, conservar congelado à
temperatura de pelo ao menos -5ºc. Prazo de
validade 02 anos.
Polpa de fruta sabor caju é um produto não
fermentado, não concentrado, não diluído,
obtida de frutos polposos, através de
processo tecnológico adequado, com um teor
mínimo de sólidos totais, proveniente da
parte comestível do fruto. Rotulagem deve
conter o nome do produto, ingredientes, peso
líquido, conservação adequada do produto,
prazo
de
validade.
Condições
de
armazenamento, conservar congelado à
Temperatura de pelo ao menos -5ºc. Prazo de
validade 02 anos.
Polpa de fruta sabor manga um produto não
fermentado, não concentrado, não diluído,
obtida de frutos polposos, através de
processo tecnológico adequado, com um teor
mínimo de sólidos totais, proveniente da
parte comestível do fruto. Rotulagem deve
conter o nome do produto, ingredientes, peso
líquido, conservação adequada do produto,
prazo
de
validade.
Condições
de
armazenamento, conservar congelado à
temperatura de pelo ao menos -5ºc. Prazo de
validade 02 anos.
Polpa de fruta sabor uva um produto não
fermentado, não concentrado, não diluído,
obtida de frutos polposos, através de
processo tecnológico adequado, com um teor
mínimo de sólidos totais, proveniente da
parte comestível do fruto. Rotulagem deve
conter o nome do produto, ingredientes, peso
líquido, conservação adequada do produto,
prazo
de
validade.
Condições
de
armazenamento, conservar congelado à
temperatura de pelo ao menos -5ºc. Prazo de
validade 02 anos.
Suco de maracuja 500 ml, garrafa de vidro ou
plástico. Na embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência,
informações
nutricionais,
número de lote, quantidade do produto e
data de validade.

UN

COOPERCAM
POS

800

R$ 1,30

R$ 1.040,00

UN

COOPERCAM
POS

800

R$ 1,17

R$ 936,00

UN

COOPERCAM
POS

300

R$ 1,30

R$ 390,00

UN

COOPERCAM
POS

200

R$ 1,58

R$ 316,00

UN

COOPERCAM
POS

350

R$ 4,70

R$ 1.645,00
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Farinha de mandioca 1 kg fabricadasa partir
de matérias primas limpas, isentas de
matéria terrosa e parasitos. Não podem estar
úmidas, fermentadas ou rançosas. Produto
obtido pela ligeira torração da raladura das
raízes de mandioca previamente descascada,
COOPERCAM
UN
lavada, e isentas do radical cianeto.
POS
Embalagem integra de 1kg , na embalagem
deverá constar data da fabricação data de
validade e número do lote do produto.
Validade mínima de 6 meses na data da
entrega.
Farinha de mandioca 25x1 fabricadasa partir
de matérias primas limpas, isentas de
matéria terrosa e parasitos. Não podem estar
úmidas, fermentadas ou rançosas. Produto
obtido pela ligeira torração da raladura das
raízes de mandioca previamente descascada,
COOPERCAM
un
lavada, e isentas do radical cianeto.
POS
Embalagem integra de 1kg , na embalagem
deverá constar data da fabricação data de
validade e número do lote do produto.
Validade mínima de 6 meses na data da
entrega
COOPERCAM
Iogurte 6x1 600 gramas
UN
POS
Abacaxi tipo perola com 70% de maturação,
COOPERCAM
sem danificações físicas, casca integra. Peso UN
POS
por unidade de aproximadamente 1,3kg.
Abóbora tipo cambotiá, sadias, frescas, sem
danificações físicas, casca integra. Isenta de
COOPERCAM
substâncias terrosas, sujidades, parasitas, KG
POS
larvas, folhas, resíduos de defensivos
agrícolas, odor e sabor estranho
Abobrinha verdetipo verde “abobrinha”,
sadias, frescas, sem danificações físicas, casca
integra. Isenta de substâncias terrosas,
COOPERCAM
KG
sujidades, parasitas, larvas, folhas, resíduos
POS
de defensivos agrícolas, odor e sabor
estranho.
Alface aparência fresca e sã, colhidas ao
atingir o grau de evolução completo e
perfeito estado de desenvolvimento. Isento
COOPERCAM
UN
de danos e defeitos de natureza física ou
POS
mecânica,
terra
aderente,
sujidades,
parasitas e larvas e defensivos agrícolas
Banana prata com 70% de maturação, sem
danificações físicas, casca integra. Isenta de
substâncias terrosas, sujidades, parasitas,
COOPERCAM
KG
larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor
POS
e sabor estranho. Peso por unidade de
aproximadamente 100g

340

R$ 6,80

R$ 2.312,00

100

R$ 172,00

R$ 17.200,00

30

R$ 6,49

R$ 194,70

1224

R$ 4,81

R$ 5.887,44

744

R$ 2,63

R$ 1.956,72

384

R$ 2,80

R$ 1.075,20

1680

R$ 2,47

R$ 4.149,60

2100

R$ 3,30

R$ 6.930,00
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Batata doce caracteristicas gerais: serem
suficientemente desenvolvidas, com o
Tamanho, aroma, sabor e cor próprios da
espécie. Não estarem danificadas por
quaisquer lesões de origem física ou
mecânica que afetam a sua aparência. A polpa
deverá estar intacta e limpa. Estarem livres
da maior parte possível de terra aderente à
casca e livres de resíduos de fertilizantes,
anormalidade, rachaduras ou cortes.
Batata ingleza tipo inglesa “batatinha”,
frescas de ótima qualidade, compacta, firme
de coloração uniforme, aroma, cor e sabor
típico da espécie, em perfeito estado de
desenvolvimento. Não serão permitidos
Danos que lhe alterem a conformação e
aparência. Isento de: sujidade, insetos,
parasitas, larvas, rachaduras, cortes e
perfurações. Peso e tamanho padrão
Beterraba frescas de ótima qualidade,
compacta, firme de coloração uniforme,
aroma, cor e sabor típico da espécie, em
perfeito estado de desenvolvimento. Não
serão permitidos danos que lhe alterem a
conformação e aparência. Isento de: sujidade,
insetos parasitas, larvas, rachaduras, cortes e
perfurações. Peso e tamanho padrão
Cheiro verde, aparência fresca e sã, colhidas
ao atingir o grau de evolução completo e
perfeito estado de desenvolvimento. Isento
de danos e defeitos de natureza física ou
mecânica,
terra
aderente,
sujidades,
parasitas e larvas e defensivos agrícolas.
Cebola aparência fresca e sã, colhidas ao
atingir o grau de evolução completo e
perfeito estado de desenvolvimento. Isento
de danos e defeitos de natureza física ou
mecânica,
terra
aderente,
sujidades,
parasitas e larvas e defensivos agrícolas.
Peso e tamanho padrão.
Cenoura frescas de ótima qualidade,
compacta, firme de coloração uniforme,
aroma, cor e sabor típico da espécie, em
perfeito estado de desenvolvimento. Não
serão permitidos danos que lhe alterem a
conformação e aparência. Isento de: sujidade,
insetos parasitas, larvas, rachaduras, cortes e
perfurações. Peso e tamanho padrão
Chuchu aparência fresca e sã, ótima
qualidade, compacto, firme de coloração
uniforme, aroma, cor e sabor típico da
espécie,
em
perfeito
estado
de
desenvolvimento. Não serão permitidos
danos que lhe alterem a conformação e
Aparência.
Isento
de:
sujidade,
insetosparasitas, larvas, rachaduras, cortes e
perfurações. Peso e tamanho padrão

KG

COOPERCAM
POS

708

R$ 2,98

R$ 2.109,84

KG

COOPERCAM
POS

1440

R$ 3,73

R$ 5.371,20

KG

COOPERCAM
POS

1020

R$ 3,37

R$ 3.437,40

UN

COOPERCAM
POS

1800

R$ 2,30

R$ 4.140,00

KG

COOPERCAM
POS

1236

R$ 3,60

R$ 4.449,60

KG

COOPERCAM
POS

1200

R$ 3,13

R$ 3.756,00

KG

COOPERCAM
POS

1020

R$ 2,80

R$ 2.856,00
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Couve flor, sem falhas, sem folhas, nova, sem
manchas pretas, cor verde esbranquiçado.
Características gerais: serem frescas.
Apresentarem grau de evolução completo do
tamanho, aroma e cor próprias da espécie e
variedade. Estarem livres de enfermidades e
insetos. Não estarem danificadas por
qualquer lesão de origem física ou mecânica
que afeta a sua aparência. Estarem livres das
folhas externas sujas de terra e da maior
parte possível da terra aderente. Estarem
isentas de umidade externa anormal, odor e
sabor estranhos.
Acelga de primeira qualidade, frescas e sãs.
No ponto de maturação adequado para o
consumo e produzido sem uso de
agrotóxicos. Intactos, com todas as partes
comestíveis aproveitáveis, cor e sabor
característicos.
Não
deverão
estar
danificados por lesões que afetem sua
aparência e utilização. Isento de pontos
amarelados ou apodrecidos, livre de
sujidades, parasitas e larvas. Acondicionadas
em quantidade conforme solicitação em
Embalagem de polietileno atóxico.
Inhame, características gerais: serem
suficientemente desenvolvidas, com o
tamanho, aroma, sabor e cor próprios da
espécie. Não estarem danificadas por
quaisquer lesões de origem física ou
mecânica que afetam a sua aparência. A polpa
deve estar intacta e limpa. Estarem livres da
maior parte possível de terra aparente à
casca e livres de resíduos de fertilizantes,
anormalidade, rachaduras e cortes.
Jilo, aparência fresca e sã, ótima qualidade,
compacto, firme de coloração uniforme,
aroma, cor e sabor típico da espécie, em
perfeito estado de desenvolvimento. Não
serão permitidos danos que lhe alterem a
conformação e aparência. Isento de: sujidade,
insetos parasitas, larvas, rachaduras, cortes e
perfurações.
Laranja com 70% de maturação. Sem
danificações físicas, casca integra. Isenta de
substâncias terrosas, sujidades, parasitas,
larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor
e sabor estranho. Peso por unidade de
Aproximadamente 180g.
Laranja 25x1 com 70% de maturação. Sem
danificações físicas, casca integra. Isenta de
substâncias terrosas, sujidades, parasitas,
larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor
e sabor estranho. Peso por unidade de
Aproximadamente 180g.

KG

COOPERCAM
POS

1020

R$ 6,27

R$ 6.395,40

UN

COOPERCAM
POS

240

R$ 4,07

R$ 976,80

KG

COOPERCAM
POS

1020

R$ 4,30

R$ 4.386,00

KG

COOPERCAM
POS

576

R$ 5,80

R$ 3.340,80

KG

COOPERCAM
POS

1140

R$ 2,30

R$ 2.622,00

PC

COOPERCAM
POS

1140

R$ 5,98

R$ 6.817,20
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Limão, características gerais: fresco, de boa
qualidade, apresentando tamanho, cor,
aroma e sabor próprios da espécie e
variedade. Apresentar grau de maturação tal
que lhes permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo imediato. Não
conterem substâncias terrosas, sujidades ou
corpos estranhos aderentes à superfície da
casca. Estarem livres de resíduos e
Fertilizantes.
Maçã tipo comum com 70% de maturação
sem danificações físicas, casca integra.
Com cor, sabor e aroma característicos da
espécie.
Mamão tipo formosa com 70% de maturação.
Sem danificações físicas, casca integra. Com
cor, sabor e aroma característicos da espécie.
Isenta de substâncias terrosas, sujidades,
parasitas, larvas, resíduos de defensivos
agrícolas, odor e sabor estranho. Peso e
tamanho padrão
Mandioca c/ cascafrescas de ótima qualidade,
compacta, firme de coloração uniforme,
aroma, cor e sabor típico da espécie, em
perfeito estado de desenvolvimento. Não
serão permitidos danos que lhe alterem a
conformação e aparência. Isento de: sujidade,
insetos, parasitas, larvas, rachaduras, cortes
e perfurações. Peso e tamanho padrão.
Maracujá, características gerais: fresco, de
boa qualidade, apresentando tamanho, cor,
aroma e sabor próprio da espécie e
variedade. Apresentar grau de maturação tal
que lhes permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo imediato. Não
conterem substância terrosas, sujidades ou
corpos estranhos aderentes à superfície da
casca. Estarem livres de resíduos e
fertilizantes
Melancia frescas de ótima qualidade,
compacta, firme de coloração uniforme,
aroma, cor e sabor típico da espécie, em
Perfeito estado de desenvolvimento. Com
70% de maturação.
Melão, características gerais: fresco de boa
qualidade, sem defeitos sérios, apresentando
tamanho, aroma, sabor, cor e conformação
uniforme, não estarem danificadas por
qualquer lesão de origem física ou mecânica
que afeta a sua aparência. A polpa deve estar
intacta e firme. Não conterem substâncias
terrosas, sujidades ou corpos estranhos
aderentes à superfície da casca. Estarem
livres de resíduos e fertilizantes.
Mexerica, características gerais: lisa, sem
falhas e cor e conformação uniforme. Serem
frescas, apresentando tamanho, aroma, sabor

KG

COOPERCAM
POS

240

R$ 7,30

R$ 1.752,00

KG

COOPERCAM
POS

1008

R$ 5,58

R$ 5.624,64

KG

COOPERCAM
POS

384

R$ 3,11

R$ 1.194,24

KG

COOPERCAM
POS

936

R$ 1,97

R$ 1.843,92

KG

COOPERCAM
POS

456

R$ 8,30

R$ 3.784,80

KG

COOPERCAM
POS

1080

R$ 1,93

R$ 2.084,40

KG

COOPERCAM
POS

552

R$ 4,15

R$ 2.290,80

KG

COOPERCAM
POS

648

R$ 4,65

R$ 3.013,20
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e cor próprias da espécie e variedade.
Nãoestarem danificadas por qualquer lesão
de origem física ou mecânica que afeta a sua
aparência. Estarem livres de enfermidades e
insetos. Não conterem substâncias terrosas,
sujidades, folhas ou corpos estranhos
aderentes à superfície da casca. Estarem
livres de resíduos e fertilizantes.
Pepino, características gerais: serem
suficientemente desenvolvidas, com o
tamanho, aroma, sabor e cor próprios da
espécie. Não estarem danificados por
quaisquer lesões de origem física ou
COOPERCAM
mecânica que afetam a sua aparência. A polpa KG
POS
deverá estar intacta e limpa. Estarem livres
da maior parte possível de terra aderente à
casca, livres de resíduos, de fertilizantes e de
enfermidades. Não apresentarem rachaduras
ou cortes na casca.
COOPERCAM
Pimenta de cheiro
KG
POS
Pimentão verde, aparência fresca e sã, ótima
qualidade, compacto, firme de coloração
uniforme, aroma, cor e sabor típico da
espécie,
em
perfeito
estado
de
COOPERCAM
desenvolvimento. Não serão permitidos KG
POS
danos que lhe alterem a conformação e
aparência. Isento de: sujidade, insetos
Parasitas, larvas, rachaduras, cortes e
perfurações.
Quiabo- produto de boa qualidade e sem
defeitos grosseiros, verde escuro a médio, de
COOPERCAM
KG
colheita recente, embalado em sacos
POS
plásticos limpos e transparentes.
Repolho branco aparência frescas e sã, ótima
qualidade, compacto, firme de coloração
uniforme, aroma, cor e sabor típico da
espécie,
em
perfeito
estado
de
COOPERCAM
desenvolvimento. Não serão permitidos KG
POS
danos que lhe alterem a conformação e
aparência. Isento de: sujidade, insetos
parasitas, larvas, rachaduras, cortes e
perfurações
Tomate sem danificações físicas, casca
COOPERCAM
integra. Com cor, sabor e aroma KG
POS
característicos da espécie.
COOPERCAM
Uva
KG
POS
COOPERCAM
Gengibre
KG
POS
Vagem sem danificações físicas, casca
COOPERCAM
integra. Com cor, sabor e aroma KG
POS
característicos da espécie.
COOPERCAM
Bolo sabores diversos
KG
POS
COOPERCAM
Pão de queijo
KG
POS
COOPERCAM
Biscoito de queijo
KG
POS

552

R$ 3,07

R$ 1.694,64

540

R$ 19,50

R$ 10.530,00

456

R$ 8,97

R$ 4.090,32

24

R$ 8,97

R$ 215,28

912

R$ 3,27

R$ 2.982,24

960

R$ 5,97

R$ 5.731,20

240

R$ 5,63

R$ 1.351,20

240

R$ 6,27

R$ 1.504,80

24

R$ 11,30

R$ 271,20

1050

R$ 17,90

R$ 18.795,00

400

R$ 19,10

R$ 7.640,00

300

R$ 21,80

R$ 6.540,00
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Alho aparência fresca e sã, colhidos ao atingir
o grau de evolução completo e perfeito
estado de desenvolvimento. Isento de danos
COOPERCAM
UN
e defeitos de natureza física ou mecânica,
POS
terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e
defensivos agrícolas.

100

VALOR TOTAL:

R$ 17,63

R$ 1.763,00

R$ 182.600,28

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
2.1 – O valor global do presente contrato é de R$ 182.600,28 (cento e oitenta e dois mil,
seiscentos reais e vinte e oito centavos), a serem pagos mediante a emissão de Nota Fiscal.
2.2 – Os pagamentos serão realizados no prazo de até 30 (trinta) dias úteis mediante a
apresentação de nota fiscal que deverá conter obrigatoriamente o seguinte:
a)
b)
c)

Produtos e respectivos quantitativos fornecidos;
Preços unitários e totais de todos os produtos fornecidos;
Preço total global líquido.

2.3 – Nenhum pagamento será efetuado à contratada antes de paga ou revelada eventual
multa que lhe tenha sido aplicada.
2.4 – Cada pagamento somente será efetuado após a comprovação pelo contratado de que
se encontra em dia com suas obrigações para com o sistema de seguridade social,
mediante apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com FGTS.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO ATRAZO DE PAGAMENTO
3.1 – Havendo atraso no pagamento das parcelas por mais de 30 (trinta) dias, o reajuste
será feito pelo índice do INPC ou outro índice oficial que vier a substituí-lo.
CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA
4.1 – A entrega dos produtos deverá ser feita em no máximo de 24 (vinte e quatro) horas
corridos e ininterruptos, contados imediatamente após o recebimento da solicitação, a
qual deverá ser expedida por agente designado pela Contratante.
4.2 – Os produtos serão recebidos da seguinte forma:
4.3 Definitivamente, após a aferição da qualidade, quantidade e consequente aceitação.
4.4 – Todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto, como tributos,
embalagens, fretes, seguros encargos sociais e quaisquer outras despesas que incidam ou
venham incidir no preço proposto, por conta da empresa contratada.
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO A VIGÊNCIA
5.1 – Este contrato passará a vigorar a partir de sua assinatura e findar-se-á em 31 de
Dezembro de 2019, podendo ser prorrogado por acordo das partes, conforme determina
a lei 8.666/93, mediante termo aditivo ou a critério da CONTRATANTE.
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CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
6.1 – As despesas com a presente licitação correrão a cargo das seguintes Dotações
Orçamentárias:
DOTAÇÃO
10.122.0033.2.025.3.3.90.30
10.122.0033.2.089.3.3.90.30
10.301.0033.2.029.3.3.90.30
10.302.0033.2.031.3.3.90.30
10.303.0033.2.039.3.3.90.30
10.304.0033.2.104.3.3.90.30
10.305.0033.2.103.3.1.90.05
10.302.0033.2.105.3.3.90.30
10.303.0033.2.039.3.3.90.30
10.302.0033.2.108.3.3.90.30
10.302.0033.2.108.3.3.90.30

FONTE
102
102
102
102
114
114
114
102
114
114
102

FICHA
02
13
35
56
78
83
86
63
63
72
72

VALOR
R$ 23.000,00
R$ 31.500,00
R$ 10.000,00
R$ 8.000,00
R$ 10.500,00
R$ 18.122,28
R$ 15.022,00
R$ 20.000,00
R$ 16.300,00
R$ 15.056,00
R$ 15.100,00

6.2 – Os recursos necessários aos pagamentos das despesas decorrentes deste processo
serão oriundos do Tesouro da União através de recursos de transferência Voluntaria e
contrapartida do Tesouro Municipal.
CLÀUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO
7.1 – A administração designará fiscal para acompanhar a regular execução do contrato,
fixando todo e qualquer pagamento submetido à certificação de perfeito e adequada
execução do objeto contratual.
CLÀUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES
8.1 – Além das resultantes da Lei 8.666/93 a adjudicatária se obriga, nos termos deste
Edital, a:
a) Após a homologação da licitação, comparecer para a assinatura do Contrato, no prazo
de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da convocação formal, conforme o caso;
b) Executar fielmente o Contrato, de acordo com as clausulas avençadas;
c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto deste contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução;
d) A contratada deverá substituir os produtos entregues com eventuais defeitos de
confecção ou que apresentarem qualquer adulteração de qualidade, defeitos ou
incorreções em suas características, num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas,
contados imediatamente após a notificação da Contratante;
e) A contratada deverá arcar com todas as despesas decorrentes da entrega bem como a
troca de produtos, quando for o caso.
f) Entregar os produtos embalados adequadamente e nas quantidades solicitadas;
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g) O licitante vencedor fica obrigado nas mesmas condições de fornecimento, acréscimos
ou supressões de até 25% (vinte e cinco) por cento do valor total da adjudicação;
8.2 – A contratante obriga-se:
h) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
i) Rejeitar, no todo o em parte, os produtos em desacordo com o contrário;
j) Proceder ao pagamento do contrato, na forma e prazo pactuados;
k) Comunicar, em tempo hábil, à contratada, a quantidade de materiais a serem
fornecidos;
l) Emitir as requisições respectivas, assinadas pela autoridade competente.
CLÀUSULA NONA – DAS PENALIDADES
9.2 – O atraso injustificado na entrega dos produtos sujeitará a adjudicatária à multa de
mora, no valor de 0,2% (dois décimo por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho,
sem prejuízo das demais sanções. A multa será descontada dos pagamentos, ou ainda, se
for o caso, cobrado judicialmente.
9.3 – A Administração poderá garantida previa defesa, aplicar à proponente vencedora as
seguintes sanções:
a)
Advertência pelo atraso injustificado no fornecimento do objeto;
b)
Multa na forma prevista no item 9.2;
c)
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, pela inexecução parcial do
fornecimento;
d)
Declaração de inidoneidade para licitar e contratar a Administração Pública pelo
tempo de perdurar os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação da
contratada e depois de ressarcido os prejuízos resultantes, para a Administração pela
inexecução total do fornecimento;
e)
A sanção prevista na alínea “d” é de competência exclusiva do Secretário da pasta,
depois de facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez)
dias da abertura de vista.
CLÀUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO
10.1 – O presente contrato poderá ser rescindido, independentemente de interpelação
judicial ou extrajudicial, sem a CONTRATADA tenha direito a qualquer indenização
quando:
a)
Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas:
b)
Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte sem previa ou expressa
anuência da CONTRATANTE.
10.2 – O presente contrato poderá ser rescindido por mutuo acordo, quando atendidas às
conveniências dos serviços e disponibilidade de recursos financeiros, tendo a
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CONTRATADA o direito de receber da CONTRATANTE, o valor dos serviços executados,
até aquela data.
10.3 – Ao Prefeito Municipal reserva-se o direito de no caso de não cumprimento do
contrato a contendo, transferi-lo a terceiros ou a executá-lo diretamente, sem que a
CONTRATADA caiba qualquer recurso judicial ou extrajudicial.
CLÀUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
11.1 – Fica eleito o foro desta cidade, para dirimir todas as questões emergentes deste
contrato, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
11.2 – E assim por estarem justos combinados e contratados, assinam este instrumento,
as partes, por seus representantes, na presença de testemunhas abaixo nomeadas.
Campos Belos, 20 de março de 2019.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS
Contratante

COOPERCAMPOS – COOPERATIVA
AGROPECUARIA DE CAMPOS BELOS
REGIÃO
CNPJ 25.464.746/0001-87
Contratada

Testemunhas:
1 - __________________________________

2 - _________________________________

CPF ________________________________

CPF _______________________________

