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CONTRAXP N° 447/2022 - SECRETAMA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREGO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 012/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 63/2022

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N°

447/2022, QUE FAZEM ENTRE SI A
SECRETARIA MUNICIPAL ' DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO
E EMPREGO E A EMPRESA T. V. L.

CAVALCANTE EIRELI.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA por intennédio da SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREGO, com

sede na Praça Professor Joca Rêgo, 121, Centro, na cidade de Balsas/MA inscrito no CNPJ sob o
n"* 13.750.498/0001-51, neste ato representada pela SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREGO, Sra. MAGDA
FERNANDA ANDRADE ZQTTIS, poródor(a) da Carteira de Identidade n°"020557662002-6,
expedida pela SSP/MA,'éCPF n® 268. 154.028t35, doravante denominada CONTRATANTE, e a
empresa T. V. L, CAVALCANTE EIRELI inscrito (a) no CNPJ/MF sob o n° 40.981.143/0001-
46, sediado (a) na Rua-São José n° 60b Galpão-B, Muítirãò em In^eratriz/MA, doravante
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. THYAGO VYCTOR UEÃO
CAVALCANTE, portador(a) da Carteira de Identidade n° .041992442011-2, expedida pela
SESP/MA e CPF n® 607.958.203-13, tendo, em vista o que consta.no Processo N®.31612/2021 e
em observância às disposições da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da.Lei n®J0.520, de 17
de julho de 2002 e na Lei n® 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto
Municipal n® 006, de 30 de janeiro de 2017, resolvem celebrar o presente Teiino de Contrato,
decorrente do Pregão Eletrônico n® 12/26Í22, mediante ̂ as cláusulas e condições a seguir
enunciadas. ' ' '

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação, de empresa para fofneciinento
de gêneros alimentícios perecíveis (Programa Peixe Solidário), para atendér às famílias em
situação de vulnerabilidade social, através da Secretaria Municipal de .Desenvolvimento
Social, Trabalho e Emprego, do Município de Balsas/MA, conforme especificações e
quantitativos estabelecidos nó Termo de Rèféfêncià, anexo doEdital. ..

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ào Edital do Pregão EÍetrônico. identifícado nb preâmbulo
e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. . ^ .

1.3. Descrição do objeto: • . . t ■'

Em anexo.

5?CÍAÜSlEg^GlINDÃT^^ • -

2.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de Dezembro
de 2022.
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3. CLATJSULA TERCEIRA - PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 242.000,00 (duzentos e quarenta e dois mil
reais).

V

>•

3.2. No valor acima estão incluidas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, fi-ete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

r4: CLÁUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTÁrKT

4.1. A despesa com fornecimento de gêneros alimentícios (Programa Peixe Solidário), objeto
deste, correrá a conta dos recursos, orçamentários, conforme documento expedido pela
Contabilidade do Município, para o exercício do ano 2022, na classificação abaixo:

ORGÃO: 02 - Prefeitura Municipal Balsas
Unidade: 03 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego
Função: 08 - Assistência Social

Subfunção:244-AssistênciaComunitária ,
Programa: 1014-ProgramaPeixeha"Mésá . i. .
Projeto/Atividade: 2-101 Programa Peixe na Mesa

■vci :rís: CÍAUSULA OtJliSitÀ - DO PREÇO É FORÃÍA DE PAGAMENTò:
'• ' > » 1 1 i.' . j 1 I . i ,.i 'T.i. u 1.' 5.

5.1. O pr^o comum,para o pagamento não é|,'superior'á^3p (trinta) dias a pàftír da dáa da
apresentação da fatura de acordo com a Lei 8.666/93" ait". 40," inciso XIV, alínea "a").

5.2. O pagamento será efetuado referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, após a
comprovação de que a einpresa contratada está em dia com as obrigações permte o sistema de
Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões: Negativas de" Débitos Vcorii' ,a
Previdência Social, Certidão Negativa de Débitos,Trab^lustis^ devidamente atestadas pêlo setor
competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante
apresentaçãç da Certidãq^ Conjunta, Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito de
negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Atiya da^União.

5.3. É vedada expressamente a realização de cobranças de forma diversa da estipulada neste termo
de referência, em especial, a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o proteste de título,
sob pena de aplicação dos sansões previstas neste instrumento e indenização pelos danos
decorrentes.

5.4. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação
irregular perante a Previdência Social (INSS), o Fundo de Garantia sobre o Tempo de Serviço
(FGTS), Certidão Negativa de Débito TrabalMsta (CNDT) è os Tributos Federais,' éonfòrme item
5.2. ' ^ ^

SEXTA% REAJUSTE.

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de 01 (um) anò contado da dàta^limite.para a
apresentação das propostas. / i -j
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6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INPC
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará
à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidiido a
diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

6.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado,^ será adotado, em substituição, o que .vier a ser determinado pela
legislação então em vigor?'

67. Na ausência de previsão legal quanto ao índice, substituto, as pártes elegèrãó.'riovb'índice
òfíciãl, para reajustamento do preço do valor'remanescente, pòrmeió de termo adifivò.

6.8. O reajuste será realizado por appstitaènto, confòimè aft. 65, § 8VLei 8.666/1993:'" '"

Ti Ç^USULA SETID^ - DQ LOCAL, PIUZO, ENpffiGA E RECEBBpiNTO DO
'5" " - -5-^= e'-< •f"-'— . i

7.1. O fornecimento de gêneros alimentíció;s perecíveis ó^eixe),' será entregue àpóâ a re^iiisiçãó
da Central de Compras, sendo que ó objeto deste será pedido conforme necessidade das seòretárias
municipais, conforme solicitação'dós setores responsáveis.

7:2. A cada ordem de fornecimento ficam estipulados o pfãzo máximo'de até 05 (cííico) dias para
a entrega dos gêneros alimentícios;

7.3. Se, a qüalquer tempo, durante a execução do coritrátoV òcórrer eventos" que' impeça" 'á
realização do fomecimèíito dentro do prazo, a contratada deverá notificar previamente as
secretanas solicitantes, por escrito, do motivo da demora, sua provável duração e ̂a(s) causa(s).
Logo após o recebimento do aviso da Contratada, a secretãiia sòlÍcitMte"deverá avaliar á situado
e poderá, a seu critério, prorrogar oprazb estabelecido. '

7.4. Ressdvado o disposto na Cláusula - DA RESCISÃO CONTRATUAL, se' a Contratada
descumprir qualquer pr^o contratual, a secretaria solicitante, poderá, sem prejuízo de outras
medidas prevista no Contrato, ou na Lei n° 8.666/93, deduzir do preço contratual, a título de multa,
o valor equivalente a 0,1% (um décimo por cento) do preço do fornecimento dos produtos por dia
de atraso, até que sejam ci^pridos a entrega, respeitando o liimte de 10% (dez por cento) do
valor contratual desta aquisição, quando a secretaria solicitMte deverá rescmdir "O Contrato^
aplicando à Contratada a pena de suspensão téínporaria dè licitar e inçedimento dé^còntratáf dom
o Município ■

7.5. O objeto desta Ucitação deverá ser realizado pela CONTRATADA e entrej^e ííos eriilefeços
dás unidades de atendimento; indicados nas ordens de fornecimento expedidas pela Central de
Compras.
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.Ci^nuã a consçu^;^' (^^^quaót^çen^:

7.6. O fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis, deverão ser entregues bem legíveis e
embaladas, obedecidas às^e^ecificações técnicas pertinentes e se obriga a providenciar às suas
expensas CIF, a substituição de qualquer parte do objeto solicitado pelas as secretarias solicitantes
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, no endereço indicado nas ordens de fornecimento, desde
que:

a) Não atenda as especificações do termo de referência;
b) Seja recusada pela Coinissão de Recebimento da Central de Compras;
c) Apresente falta quandò da sua utilização.

7.7. No caso de não serem tomadas providências dentro de 30 (trinta) dias da solicitação para
substituição mencionada no parágrafo anterior, as secretarias solicitantes poderá adotar as
medidas que julgar necessárias, por conta e risco da firma fornecedora sem prejuízo de outros
direitos que lhe caibam.

7.8. Em caso de devolução de gêneros alimentícios por estar em desacordo com as especificações
^ ̂ licitadas, todas as despesas correrão por conta da CONTRATAIDÀ.

ÍSICI^ÁÜSULA OITAVA 4 obrigações DA CONTRATANTE ''ii.' •' ■-

8.1. Ter o objeto deste teimo disponível, para ó fôiheciménto de gênios álimehtícíòs, assim qüè
á Contratante solicitar; ' ' ' ' - •

8.2. Comunicar a Secretaria de Finanças qualquer irregularidade, bem como responder
integralmente pór perdas e danos à que vièf causar "à CONTRATANTE ou a TERCEIROS, em
razão de ação ou omissão," dolosa ou ciilpbsa, ihdépéndentementè de outras cominações
contratuais e/oü legais à que estiver sujeita;

8.3. Manter durante o período contratual, as exigências de habilitação e' qualificação exigidas; '

8;4. Aceitar, nos terinòs dá Lei'8^66è/93, rias mèsmas condições contratuais, ó's acréscimo^ òu
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

8^5: São de exclusiva conta e responsabilidade da CONTRAfÁDA, além das previstas em lei e
nas normas aplicáveis, as obrigações que se seguem:

8.6. Arcar com todqs os enc^gos deconentes da execução deste contrato, tais como, obrigações
civis, trabalhistas, fiscais, previdehciárias ou quaisquer outras;

8.7. Não transferir a terceiros, no todo ou emp^e, q objeto do presente contrato;

8.8. Designar prepósto para resolver todos ps assuntos'relativos á execução'dèstb Contratol
indicando seus endereços físico é eletrônico (e-mail),'telefone, celular efàc-similès; '

8.9. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa oü dolo na execução do cònirato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

8.10. Manter durante a execução do Contrato, em con^)atÍbiIidadé com as obrigações assufnidasi
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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8.11. A CONTRATADA se obriga a cumprir os termos previstos no presente contrato e a
responder todas as consultas feitas pela CONTRATANTE no que se refere ao atendimento do
objeto. ^

8.12. A CONTRATADA ficará sujeita às cláusulas contratuais estabelecidas neste instrumento.

8.13. A CONTRATADA ficará sujeita às normas da Lei Federal n" 8.666/93 e Lei Federal n°
10.520/2002.

8.14. A CONTRATADA^ fícará obrigada a manter, durante o contrato, todas as condições de
habilitação exigidas na licitação.

8.15. A CONTRATADA obriga-se a atender ao objeto deste contrato de acordo com as
especificações e critérios estabelecidos neste termo de referência.

a. 1. A contratada deverá:

a.2. Responsabilizar-se, integralmente, pela perfeita execução do objeto, nos termos da legislação
vigente;' ' ' ' '' ' ' '

a.3. Submeter-se à fiscalização da CONTRATANTE, através do setor competente que
acompanhará o fornecimento de gêneros alimentícios, orientando, fiscalizando e intervindo, ao
seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir ò exáto cumprimento "dás condições
pactuadas;

a.4;'Cumprif; além dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual e municipal, aqueles
da CONTRATANTE;

a.5. Responsabilizar-se çelas penalidades ou multas iinpostás' pelos órgãos còmpètéhtes ein
função do descumprimeritò das disposições legais que regem a execução do objeto do presente
termo, devendo, se for o, caso,, obter licenças e providenciar o pagamento de impostos, taxas e
sérviçosauxiliares;' ' '' ' ' •. '> t ; -'n-M

a.6. Observar obrigações e responsabilidades previstas pela Lei Federal n° 8.666/93 e demais
leèislações pertinentes.

8.16. A CONTRATADA responderá por quaisquer danós cáusàdòs à CONTRATANTE e/ou a
terceiros em decorrência da execução do contrato.

8.17. A CONTRATADA devèiá guárdai* e manter sigilo quanto pi documentos ori^náis enviados
para serem reproduzidas. ' ' " . ' • • ••;' '

S?caüSI]LÁÍ@NA-ÒBMGACÔESPACONTRATÀNTjE

9.1. A contratante se compromete à pagar' à" Còhtra'tà'dá pelo b fõhiecimehtó 'de gêneros
alimentícios de acordo com o contrato o valor da ordem de fornecimento.

9.2. A contratante se compromete a indicar funcionário. Assessor Técnico responsável, pêÍo
almoxarifado da Prefeitura Municipal, para fiscalização de cumprimento do presente contrato.

9.3. Fornecer a CONTRATADA, todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento e
demais mformações que estes venham a solicitár para o dèsempéhhò do objeto bra^còhtratados.
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Contím^a consoúç&da ̂íadeque quarenus -

9.4. Comunicar à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas
corretivas de sua parte, sob pena de aplicação de sanções nos tennos dos artigos 86 e 88 da Lei
Federal n® 8.666/93;

9.5. Efetuar os pagamentos, de acordo com a forma e prazo neste Termo, observando as normas
administrativas e financeiras em vigor;

9.6. Comunicar à CONTRATADA, qualquer problema oriundo do fornecimento.

9.7. Fornecer a CONTRATADA, todos os esclarecimentos necessários para o desempenho do
fornecimento objeto;

9.8. Aplicar sanções ou rescindir o contrato, no caso de inobservância pela CONTRATADA de
quaisquer das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato.

PÁRAGRAFO ÚNICO — A CONTRATANTE reserva-se o direito de aplicar sanções ou
rescindir o contrato no caso de inobservância pela CONTRATADA de quaisquer das cláusulas e
condições estabelecidas neste Contrato.

ÍIÓ. CLÃUSULADÉCIMA ~ SANCOES ADMINISTRAUVAS; TiTT

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 8.666/1993 que será aplicada de forma
subsidiaria; conforme define òárt.:9®"^ 10.520/10, 0 licitante/adjudicàtárid"qüé:" '' ''" " '' '
à) Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de.yalidade da proposta;
b) Não assinar a ata dè registro de preços, quando cabível; '
c) Apresentar dociunentação falsa;
d)'Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; . . .
è)' Ensejar o retardamento da execução do objeto;
P Não mantiver a proposta; .
g)" Cometér fraude fiscal;" ' ' " ' -
h) Comportar-se de modo inidôneo;' . - w

10.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços Objeto deste certame
sujei^ a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por çeritò) por
dia de atraso, até o liinite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. N® 86, da Lei N®
8666/93.

10.3. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a
ftefeitura Mumcipal de Balsás-MA, é poderá cumular com as demais sanções*ãdministrativas;
inclusive com as multas previstas. ' ■

10.4. A inexecução total ou;parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à
vencedora, as seguintes sanções administrativas; nós termos do artigo N° 87, da Lei N® 8.666/93:

a) Advertência por escrito; •
b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento)
sobre o valor total do contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Balsas-MA^ por prazo não superior a 02 (dois) anos;
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que

d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da
Prefeitura Municipal de Balsas-MA, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a
penalidade 05 (cinco) anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. N° 87 da Lei N° 8.666/93,
c/c art. N° 7" da Lei N" 10.520/02 e art. N° 14 do Decreto N° 3.555/00.

10.5. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar
da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo
encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo
prazo.

10.6. Serão publicadas na Imprensa. Oficial do Município de Balsas-MA as sanções
admimstrativas previstas neste termo de referência, inclusive a reabilitação perante a
Administração Pública.

10.7. DA FRAUDE E DÃ COI^UPÇÃO - Ós licitantes, e p contratado devem obsewar e fazer
observar, por seus fomeçedores/e subcontt^ sè'adimtída à subcónfrátapão,'o mak alto
pá^ò dè ética durante todo' o processo dé licitação, dé'''cbritr4tâçãó e"de exécuçâc)"db objeto
contratual.
- í ■ • ' ■ , . , ■ . . ; . . ^ ...i. ;

r - PARA ps PROPÓSltÒS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGÜINTOS
PRÁTICAS: ' ' '

a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer .vantagem'com,o objetivo de.influenciar.a ação dejservidpr púbUcoinoiprpcesso de
licitação puna execução, do contrato;: ; ' - • ..-.j
b) PRÁTICA FRAUDULENTA: 'A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;
c) PRATICA CONCLÜIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou maig
licitantes, cornou sem o conhecimento derepresentmtes.oupreppstos do órgão licitador, yisando
estabeIecerpreçospmmv;eisartificiaisenão-cpmpetitiyos;^u'i„i ;; , ^ r -íí , - .i • i
d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente,
às pessoas ou sua propriedade, visando mfluenciar sua participação em um processo licitatório ou
afetar a execução do contrato. •
e) PRATICA OBSTRU.TlVA: Destruir, falsificar, alterar.ou:ocultar provas em,inspeções pu
fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multüateraí, com o' objetivo
de. u^edir materi^ente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção
seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover
inspeção. •. , , . . .

B^LfcS]^4BC]aáA:PRMEIIUr^,FISCALIZACÃ0:E GESTÃO DÒCOOTRATO.^
11.1. A fiscalização/ gestão da execução do fomecimentò de gêneros alimentícibs programa
peixe solidáno), estará a cargo das Secretarias Municipais, por intermédio de servidores,
designados para tal finalidade, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93. '■

I

SECRETARIA MÜN. DE DES. SOCIAL: Ediíéne Borges de Paiva MAT. l^í® 645Í5-1

Praça Pròf. Jócà Rego - Centro ^ Balsas - Maranhão,- 65800-000 ^ v# ■
C.N.P.J 06.441;430/0001-25 (99) 354Í - 2Í97 " ' I-.' ^ m |. Assinado deforma
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tl2. CLÀÜSUI^IdÉCIMA segunda - DÁ V^ÚjdÃDE ibbs PRODUTO.'

12.1. Os produtos alimentícios perecíveis (programa peixe solidário), deste termo de referência,
deverão possuir validade mínima de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua
aquisição, contra vícios, defeitos de fabricação, imperfeições, bem como desgastes anormais dos
mesmos.

12.2. Durante este prazo de validade, a empresa deverá responsabilizar-se por eventuais trocas,
sem ônus para o Município.

12.3. Todas as despesas decorrentes de possíveis trocas ou devolução do produto são de
responsabilidade da contratada.

lis. CI^USUIAMCIMA TERCEIiU - RESCISÃO/^

13.1. O PRESENTE TEIIMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

.  13.1.1. Por ato umlateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a
Xn e XVn do ait. 78 da Lei n® 8.666, de 1993, e com as conseqüências indicadas no art. 80
da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo
àoEdital; ' • - :

i.^".^?:^:2-^'^gavelmenil, nos teiinos do art. 79, inciso n, da Lei n® 8:666, de 1993: ' ' '
13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o'direito à prévia e ampládefesa. ' '

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativaprevistanb^, 77daLein®8.666;del993. ' '' ' • ' í •• ' • ' '

13.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS
SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parciaímente cumprido^;

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; ' ■ - ■. i ..
13.4.3.hidenizaçõesemultas.' ' ' ' - ■ i' '• . .12

ESiSuSÍjEaÍÍScM^ OüARm^VEfilFól^

14.1. É VEDADO A CONTRATADA:

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
14.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento^pof parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

—

19W alterações contratuais reger-se-ão pela disciplim do art. 65 da I^i n® 8.666, de
Praça Prof. Joca Rego - Centro - Balsas Maranhão - 65800-000

C.N.P.J 06.441.430/0001-25 (99)3541-2197 T.V. L. P Assinado de forma
I  CAVAI■  ■ ' ' 'ÂCAVALGAMTE

E  /^EIRELI:4098114300
EIRELI:40981-í!^^^
.. Dados:2022.04.13143000146 17:21K10-03W
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15.2. A CONTRATADA'é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

Í6r^Eg^ta.Aí@ClMA'-SEXTÃjãgi5fCÃSP&C>ÍB^^

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas
na Lei n® 8.666, de 1993, na Lei n® 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e
contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n® 8.078,
de 1990 - Código de Def^a dp Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

iTPe&TOraAgcD^ar^li^llBEGÃêÃo.""

17.1. bicumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial do Município, no prazo previsto naLei n® 8.666, de 1993.

OITÀVÀI-^QRO.

18.1. É eleito o .Foro da Comarca de Balsas-MA para dirimir os litígios que decorrereni da
execução deste Termo dé Contrato que iião possam ser compostos pela conciliação^ conforme áril
^5, §2® dàXein® 8.666/93. ' ' ^

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado .em ordem,.,yai.assinado.pelos contraentes.

•' - • I ' 1- .1 ; • ■ '! -; í • i-.i •'..íJ í t. h fí

' Balsas/MA, 4'^...'.de.....;^íh^^A^

SECRETARIA MRJNICIPAL DED^SÈ!

' TILffiÀLHÒ È El^RE
MAGDA FERNÀIWA ÀraRAD TO

CONTRATANTE

NTO,
i - ! .

T:V.L. ''Assinado deformai
! digital porT.V. L

t "t * I.. ; 1' I  ' -•.■O'

'  • : CAVALCANTE ̂ '^cwALS'^ •" • i ' • o - -;io, r-x
EIRELI:40981 ú3jR|Uáp98ii43oooi46

-/''^adosr2022.O4.13
000146 y 17aia6-03'00'

T. V. L. CAVALCANTE EmELI
itarAGO VYCTOR LEÃO CAVALCANTE

CONTRATADA
Lí.;

Praça Prof. Joca Rego - Centro r Balsas Maranhão - 55800-000
C.N.P.J 06.441.430/0001-25 (99) 35,41 - '2197

.•5
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ANEXOI

V.:. SEDES

ITEM DESCRIÇÃO UND OTO TOTAL VIR UNIT VLR TOTAL

1/2

PEIXE INTEIRO, VARIEDADETAMBAQUI, TIPO CORTE

EViSCERADO, APRESENTAÇÃO COM PELE, ESTADO DE
CONSERVAÇÃO RESFRIADO, COTA PRINCIPAL 759é/
COTA RESERVADA ME/EPP-MEI2596

UND 22;00Ó R$ 11,00 R$242.000,00

'  VALOR TOTAL R$ 242.000,00

• r' IK.

'  K I:

Praça Prof. Joca Rego - Centro - Balsas - Maranhão - 65800-000 ̂  v* i r». . ^ j ̂
C.N.P.J 06.441.430/0001-25 (99) 3541 - 2197

CAVALCANTEIa CAVALCANTE
E  / •EmEU:4098n4300
EIRELI'4G98V°^^^^tincui.nujoi Dados:2022.04.13

143000^146 17:21:55-05'00'


