PREFEITURA MUNICIPAL
FLORESTAL
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2021
A Prefeitura Municipal de Florestal, pessoa jurídica de direito público, CNPJ:
18.313.833/0001-78, com sede na Rua Benedito Valadares, 243, Centro, Florestal/MG,
neste instrumento representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Wagner dos Santos Júnior,
brasileiro, casado, portador do CPF 073.389.806-83, residente e domiciliado em
Florestal/MG, doravante denominado CONTRATANTE, e CORDIAL DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS EIRELLI, CNPJ nº 18.582.375/0001-72, com sede à Rua Castelo Nuevo, nº
734, Bairro/Distrito Coqueiros, em Belo Horizonte/MG, CEP: 30.881.212, neste instrumento
representado pelo Victor Godinho Araújo, brasileiro, solteiro, comerciante, portador do CPF
084.691.796-32, residente e domiciliado à Rua Castelo Lamego, nº 173 – apto. 302, em Belo
Horizonte/MG, doravante denominado CONTRATADO, celebram o presente contrato,
mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - PRESSUPOSTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS
1.1 – O presente contrato decorre de procedimento licitatório, modalidade Pregão
Presencial n.º 003/2021, julgado em 25/02/2021 e homologado em 04/03/2021, regido pelo
disposto na Lei nº 10.520 de 17/07/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1 – O objeto da presente licitação é a “aquisição de cestas básicas, com
entrega parcial, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social
para a concessão de benefícios eventuais na modalidade de cestas básicas para os
usuários do Sistema Único de Assistência Social de Florestal, conforme previsto no
Art. 22 da Lei 8.742, de 1993, alterada pela Lei 12.435, de 2011, atendendo a Politica
Nacional de Assistência Social.”

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
3.1 – O presente contrato tem o seu valor total de R$ 31.755,00 (Trinta e um mil
setecentos e cinquenta e cinco reais) com os seguintes valores:
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DESCRIÇÃO

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

Kit Cestas Básicas, embalados individualmente em
fardos transparentes resistentes. Cada cesta básica
deverá conter:

R$ 105,85

R$ 31.755,00

Arroz, grupo beneficiado, classe longo fino, tipo I,
isento de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas,
coloração uniforme e característica do arroz tipo I,
embalado em saco plástico de 5,0 Kg contendo
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso líquido.
Óleo de soja, tipo I, classe refinado, embalagem
plástica de 900 ml cada, contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade.

Constar MARCAS dos produtos
ofertados:

Farinha de trigo, especial, enriquecida com ferro e
ácido fólico. Produto obtido pela moagem exclusiva do
grão de trigo, isento de terra, sem umidade, (tolerado
máximo 14% de umidade), embalagem de 1,0 Kg
contendo identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso líquido. O produto deverá ter
aspecto de pó fino branco, com cheiro e sabor próprios.
Feijão tipo I, carioquinha, in natura, novo, grãos
inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria
terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou
parasitas, livre de umidade, secos, embalagem plástica
de 1,0Kg contendo identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso líquido.
Açúcar tipo cristal, cor clara, embalagem plástica de
2,0 Kg, contendo identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade.
Bolacha de água e sal, em sua composição apresenta
entre outros ingredientes farinha de trigo fortificada
com ferro e ácido fólico, embalagem de 400g contendo
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso líquido. Serão rejeitados biscoitos mal
cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso
de dureza e nem se apresentar quebradiço.
Farinha de mandioca: torrada, tipo I, embalagem
transparente de 1,0 Kg contendo as especificações do
produto, marca do produto, data de fabricação e prazo
de validade.

MAGNUN

CORCOVADO

GLOBO

PRIMOROSO
LAÇUCAR

RACINE

JOPLAN

Fubá de milho, tipo mimoso, produzido a partir de grão
de milho, produto amarelo, de aspecto fino, livre de
umidade, contendo ferro e ácido fólico, embalagem
plástica transparente de 1,0 Kg contendo identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
peso líquido.

MILHARIL

Macarrão tipo espaguete, massa de sêmola com ovos,
As massas ao serem postas na água não deverão
turvá-las antes da cocção, não podendo estar
fermentadas ou rançosas. Embalagem plástica de 1,0
Kg contendo identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso líquido

DON SAPORE

Café torrado e moído, embalagem de 500g. O produto
deverá ter registro em órgão competente e a
embalagem deverá conter a especificação do produto,
peso líquido, data de fabricação e prazo de validade.
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CLÁUSULA QUARTA – FORNECIMENTO E PAGAMENTO
4.1 – A entrega dos produtos deverá ser realizada pela licitante vencedora nos locais
abaixo

discriminados,

mediante

recebimento

da

NAF

(Nota

de

Autorização

de

Fornecimento) do Departamento de Compras, acompanhada da nota fiscal para
conferência, que ocorrerá no ato da entrega no local de recebimento por funcionário
competente sendo que a responsabilidade da entrega será por conta e risco do licitante
adjudicado.
4.2 – Prazo de entrega: até 05 dias, de acordo com a necessidade da Administração
Municipal, após emissão da ordem de fornecimento.
a) Para atender o interesse público, cada produto, ao ser entregue, deve estar de
acordo com o que foi licitado, sob pena de não ser aceito e vir a fornecedora a responder
civil e criminalmente por declaração falsa, tudo conforme a forma, condição, características
e nas quantidades enunciadas no anexo constante deste Edital, ditando as demais regras e
integrando o presente.
Local de entrega: Rua Antônio Teófilo, nº 100, Bairro São Judas Tadeu, Florestal/MG,
CEP: 35.690-000.
4.2.1 – O Município de Florestal/MG se reserva o direito de não receber os produtos
e/ou serviços em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo
cancelar o contrato em decorrência da sua inexecução parcial ou total, sem prejuízo das
demais cominações legais aplicáveis.
4.3 – A contratada é obrigada a substituir de imediato e às suas expensas, os
produtos e/ou serviços em que se verificarem irregularidades no prazo de 48 horas.
4.4 – O pagamento será efetuado em até 30 dias, mediante a entrega do objeto, ora
licitado, acompanhados das respectivas notas fiscais.
4.4.1 – Em caso de irregularidade(s) na(s) nota(s) fiscal (is)/fatura(s), o prazo de
pagamento será contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização (ões).
4.4.2 – Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no
órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.
4.4.3 – Para receber seus créditos o contratado deverá comprovar a regularidade
fiscal e tributária que lhe foram exigidas quando da habilitação.
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4.4.4 – O Município de Florestal reserva o direito de reter o pagamento de faturas
para satisfação de penalidades pecuniárias aplicadas ao fornecedor e para ressarcir danos
a terceiros.
CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1 – São obrigações da (o) Contratada(o):
5.1.1 – Fornecer o objeto licitado de acordo com o edital e conforme apresentado na
proposta, de forma imediata, contados da hora do recebimento da autorização de
fornecimento.
5.1.2 – Manter durante todo o período de vigência do contrato as mesmas condições
exigidas para habilitação.
5.1.3 – O reconhecimento dos direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93.
5.1.4 – Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por eventuais
danos causados por negligência, imprudência, imperícia ou dolo próprio ou de funcionário
da contratada.
5.1.5 – Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais, que por ventura
incidam ou venham a incidir sobre o respectivo contrato, bem como os encargos sociais,
trabalhista e previdenciários do mesmo.
5.2 – São obrigações do Contratante:
5.2.1 – Efetuar os pagamentos na forma deste contrato e do edital.
5.2.2 – Modificar unilateralmente o presente contrato para melhor adequação às
finalidades de interesse público, respeitados os direitos do CONTRATADO;
5.2.3 – Rescindir unilateralmente o presente contrato nos casos especificados no
inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93.
5.2.4 – Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
5.2.5 – Comunicar de imediato a contratada os defeitos detectados com o uso dos
objetos.
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5.2.6 – Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinentes ao
objeto a ser celebrado, o que não exime esta da responsabilidade por danos causados.
CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA
6.1 – A vigência do presente contrato será até 31/12/2021, com possibilidade de
prorrogação, de acordo com a legislação.
CLÁUSULA SÉTIMA - ALTERAÇÕES
7.1 – Para atender a seus interesses, o Município reserva-se o direito de alterar os
quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados obedecidos aos
limites estabelecidos no art. 65, § 1º da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA - PENALIDADES
8.1 – Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, o
CONTRATANTE poderá aplicar ao CONTRATADO, sanções previstas no Artigo 87 da Lei
8.666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal cabíveis e poderá acarretar as
seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o
valor total estimado do contrato, pela recusa em assiná-lo, o prazo máximo de 02 (dois) dias
após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no
art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93;
c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada
sobre o valor total estimado do contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois)
dias úteis, na entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial;
d) Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o
valor total estimado do contrato pela inadimplência além do prazo de 02 (dois) dias úteis,
caracterizando a inexecução parcial do mesmo;
e) Suspensão do direito de contratar e participar de licitação com a Administração
Municipal pelo período de até 05 (cinco) anos.
8.2 – A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui a possibilidade da
aplicação de outras, previstas na Lei Federal n° 10.520/02 e na Lei Federal n° 8.666/93,
inclusive a responsabilidade da contratada por eventuais perdas e danos causados à
Administração.
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8.3 – A multa deverá ser recolhida na Prefeitura Municipal de Florestal no prazo
máximo de 10 (dez) dias corridos contados da data de recebimento da notificação.
8.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente.
8.5 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
8.6 – Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado ao
CONTRATADO o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA NONA - RESCISÃO CONTRATUAL
9.1 – O presente contrato poderá ser rescindido na forma do disposto nos artigos 77
a 80 da Lei 8.666/93, sem prejuízo às sanções aplicáveis.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO ORÇAMENTO
10.1 – As despesas decorrentes do presente contrato correrão no presente exercício
à conta da dotação:
02.07.01.08.244.0486.2102 – 3.3.90.32.00 Ficha: 552/ Fonte: 1.00/ 1.56;
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE
11.1 - Os preços ofertados são fixos e irreajustáveis no período de vigência da
proposta (60 dias).
11.2 - O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com
vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na forma do art. 65 da Lei Federal
8.666/93, o que não significa aumento do preço registrado.

11.3 - As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da
superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis,
bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do Contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PUBLICAÇÃO
12.1 – A publicação do extrato deste termo será de responsabilidade do contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 – O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cláusulas avençadas e as normas da Lei 8.666/93, respondendo cada uma pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial.
13.2 – O contrato vincula-se as suas próprias cláusulas, ao Edital, às normas e
princípios de Direito Público, as regras da Lei 10.520/02 e 8.666/93, aplicando-se
subsidiariamente as normas de Direito Civil.
13.3 – O regime jurídico deste contrato administrativo é instituído pela Lei 10.520/02
e 8.666/93.
13.4 – Fica eleito o FORO da Comarca de Pará de Minas para dirimir quaisquer
dúvidas quanto à execução do presente Contrato.
13.5 – E, por estarem justas, as partes firmam o presente em 03 (três) vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Florestal, 04 de Março de 2021.

_____________________________

_____________________________

Município de Florestal/MG

Cordial Distribuidora de Alimentos Eireli.

Testemunhas
1) Nome: __________________________________________________
CPF: __________________________________

2) Nome: __________________________________________________
CPF: __________________________________
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