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CONTRATO Nº 015/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022
PROCESSO N.º 1097/2022

TIPO: REGISTRO DE PREÇO

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE RECURSOLÂNDIA, pessoa jurídica de direito público 
interno, CNPJ 14.786.168/0001-89, representado neste ato pela Secretária 
Municipal de Assistência Social, Sra. SANTANA RAMOS AGUIAR DE 
ARAÚJO, brasileira, casada, RG 283.143 2ª vias, SSP/TO, CPF: 972.303.831-
53, residente nesta cidade, aqui denominado CONTRATANTE, e de outro 
lado, a empresa, RC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E 
LIMPEZA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 32.752.976/0001-07, com sede na 
Quadra ACNO 11, Avenida LO 2, 75, Lote 18, Sala 03-A, Plano Diretor Norte, 
CEP: 77.001-031, Palmas/TO, neste ato representada por seu representante 
legal, Sr. ROBERTO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, 
empresário, portador da Carteira de identidade (RG) nº: 324.036, expedida 
pela SSP/TO, inscrito no CPF nº: 833.486.891-04, residente e domiciliado 
na Quadra Jardim Aureny I, Avenida Tocantins, Lote 22, CEP: 77060-150, 
Palmas/TO, doravante designada simplesmente  CONTRATADA, celebram o 
presente Contrato de prestação de serviços, em consonância com o que consta do 
Processo Administrativo nº 1097/2022, conforme especificação contida no edital 
de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022, da Prefeitura CONTRATANTE, 
cujo teor declara expressamente conhecer e aceitar, e sendo-lhe adjudicado o 
respectivo objeto, vinha assinar o presente instrumento, concordando com os 
termos e as condições, pelos quais desde já se obriga:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
1.1. Constitui objeto do presente a contratação de empresa para futura 

aquisição de cestas básicas, para atender a demanda da Secretaria Municipal de 
Assistência Social de Recursolândia, que deverá obedecer ao Edital do Pregão 
Eletrônico nº 035/2022, e à proposta apresentada pela Contratada, aos quais o 
presente contrato fica vinculado.

1.2. Quanto ao quantitativo, esclarece-se que só será pago o que 
efetivamente for consumido/entregue.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste 
de contrato é de 12 (doze) meses, se inicia a partir da assinatura, prorrogável na 
forma do art. 57, inc. IV da Lei nº 8.666, de 1993, sempre através de termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO REAJUSTE:

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é o previsto na cláusula 
oitava deste instrumento contratual.

3.2. Os preços para a prestação dos serviços do objeto deste 
instrumento serão fixos e não sofrerão reajuste durante a vigência deste Contrato, 
a não ser que haja desequilíbrio econômico-financeiro ou fato superveniente, 
devidamente comprovado, cabendo a contratada, no escopo da sua solicitação, 
justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e 
planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da Prefeitura Municipal 
de Recursolândia. 

3.3. No valor acima estão incluídas 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, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral 
do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO 
OBJETO: 

4.1. Serão considerados para efeitos de entrega/recebimento o objeto 
nos termos estabelecidos e respeitada a rigorosa correspondência com o Termo 
de referência, bem como devidamente atestado pelo fiscal de contrato designado 
pela Prefeitura de Recursolândia.

4.2. O prazo de entrega dos produtos alimentícios deverá ser de no 
máximo 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da ordem de compra/
nota de empenho emitida pela Prefeitura de Recursolândia.

4.3. A entrega deverá ser efetuada, sem ônus para a Contratante.
4.4. O objeto será dado como recebido de acordo com o inciso II do 

Artigo 73 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO: A   CONTRATANTE 
pagará a CONTRATADA, pelos produtos efetivamente entregues e aprovados 
pela Secretaria de Municipal de Assistência Social, respeitada a rigorosa 
correspondência com o Termo de Referência, contados do recebimento da 
respectiva nota fiscal/fatura, devidamente atestado pelo fiscal/gestor de contrato.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: São 
obrigações da CONTRATADA, além daquelas previstas no Edital do Pregão 
Eletrônico nº 035/2020 e seus anexos:

I. Executar os serviços de acordo com os prazos estipulados e 
condições previstas neste contrato;

II. Recolher todos os tributos, que incidam ou venham a incidir, direta 
e indiretamente, sobre o material/produtos e ou serviço contratado;

III. Executar os serviços e fornecer os produtos em perfeitas condições 
de uso/consumo, bem como na quantidade solicitada pela Secretaria Municipal 
de Assistência Social, em conformidade às especificações neste Termo descritas; 

IV. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste 
Contrato, exceto com expressa autorização pela Contratante;

V. Reparar, corrigir ou substituir imediatamente, no todo ou em parte, 
os materiais/produtos e ou serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou 
quaisquer incorreções, sem prejuízo da realização do evento;

VI. Indicar o responsável técnico pela execução dos serviços e em 
sua ausência, seu representante;

VII. Conduzir os serviços e pessoal de modo a assegurar, perante o 
público, a boa imagem do Contratante e da própria Contratada;

VIII. Cumprir com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 
e quaisquer outros incidentes sobre o objeto da licitação;

IX. Cumprir com a legislação vigente relativa à qualidade e Higiene 
do Trabalho, referente ao objeto na execução do contrato;

X. Adotar todas as precauções necessárias à prevenção de acidentes, 
responsabilizando-se pela reparação de quaisquer danos ocasionados ao 
CONTRATANTE ou à terceiros, em decorrência da execução do contrato;

XI. Manter durante toda a vigência do contrato, profissional 
devidamente registrado no Órgão competente de classe, que se responsabilizará 
tecnicamente pela execução dos serviços.

XII. Manter durante toda a execução do contrato, as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação efetuada.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
Constituem obrigações do CONTRATANTE:
I - Fiscalizar e inspecionar os serviços, através da Secretaria Municipal 

de Assistência Social, verificando o cumprimento das especificações contidas 
no Edital e seus anexos, podendo rejeitá-los, quando estes não atenderem ao 
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especificado;

II - Atestar, de acordo com a entrega efetuada de Produtos e serviço 
executado, a Nota Fiscal/Fatura, encaminhando-a ao setor competente para 
pagamento;

III - Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante 
solicitação escrita da Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e 
orientá-la em todos os casos omissos.

CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR: Atribui-se ao presente contrato 
o valor total de R$205.840,00 (duzentos e cinco mil e oitocentos e quarenta reais).

CLÁUSULA NONA – DOS PRAZOS: Os serviços deverão ser 
iniciados imediatamente após o recebimento da Ordem de Serviço.

Parágrafo Único – Não serão aceitos quaisquer pedidos de prorrogação 
de prazos, exceto aqueles decorrentes de fatos supervenientes, devidamente 
justificado/comprovado pela contratada, ficando assegurado ao contratante o 
direito de rejeitar os pedidos apresentados.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS - A contratada deverá emitir nota-fiscal/fatura contemplando 
as quantidades efetivamente realizadas, nos termos da sua planilha de serviços 
e preços, seguindo o prazo de execução disposto no Edital e apresentado pela 
mesma, os quais farão parte integrante do presente contrato.

Parágrafo Único: O pagamento será efetuado mediante crédito em 
conta corrente, em até 15 (quinze) dias, a contar do primeiro dia útil após o 
recebimento da Nota Fiscal/Fatura, com a aceitação da Secretaria contratante -, 
que a encaminhará ao setor competente para as devidas providências.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES: Garantida a 
defesa prévia, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a execução 
irregular ou o atraso injustificado, sujeitarão a Contratada, sem prejuízo da 
rescisão do contrato, às seguintes penalidades: 

a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 

Prefeitura Municipal de Recursolândia, por período não superior a 2 (dois) anos 
e, se for o caso, descredenciamento no Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade.

Parágrafo Primeiro: A Contratada ficará sujeita às seguintes multas:

a) 1/3 (um terço) do valor total do contrato, em caso de inadimplemento 
total do ajustado;

b) 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor total do contrato, na hipótese 
de atraso no início ou conclusão dos serviços, de acordo com o cronograma 
físico-financeiro;

c) 1/3 (um terço) sobre o valor remanescente do contrato, no caso de 
inadimplemento parcial, ou seja, na hipótese de serviços incompletos;

d) No caso de descumprimento de qualquer cláusula do contrato, a 
Contratada ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato.

Parágrafo Segundo: As multas aplicadas poderão ser descontadas de 
eventuais créditos da Contratada. 

Parágrafo Terceiro: A multa poderá ser aplicada cumulativamente com 
as demais sanções, não terá caráter compensatório e sua cobrança não exime a 
Contratada do pagamento de indenização por perdas e danos que eventualmente 
venha a dar causa.

Parágrafo Quarto: A multa aplicada à CONTRATADA e os prejuízos 
por ela causados à Prefeitura serão deduzidos de qualquer crédito a ela devido, 
cobrados diretamente ou judicialmente.

Parágrafo Quinto: A CONTRATADA desde logo autoriza o 
CONTRATANTE a descontar dos valores por ele devidos o montante das 
multas a ela aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO: Este contrato 
poderá ser rescindido de pleno direito, unilateralmente, a juízo exclusivo 
do CONTRATANTE, independente de notificação judicial ou extrajudicial, 
conforme os artigos 58, II, 77 e 79 da Lei nº 8666/93, se a CONTRATADA 
deixar de entregar os serviços nos prazos, quantidades e condições estipulados no 
presente contrato ou na ocorrência de fatos supervenientes considerados graves 

pelo CONTRATANTE, ou ainda nas demais hipóteses previstas no artigo 78 da 
Lei 8.666/93, inclusive nos casos de falência e concordata .

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES: É vedado 
à CONTRATADA:

13.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer 
operação financeira;

13.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de 
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES:
14.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do 

art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.2. 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.

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

 C L Á U S U L A D É C I M A Q U I N TA -  D A D O TA Ç Ã O 
ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da presente aquisição deverão 
onerar a seguinte Dotação Orçamentária:

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS: Aplica-

se à execução do contrato e, especialmente aos casos omissos, a Lei Federal 
nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA GARANTIA: A garantia 
prestada na forma prevista do Edital do Pregão Eletrônico nº 035/2022, será 
liberada ou restituída após a execução do contrato, com o correspondente atestado 
de execução dos serviços pela fiscalização da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

Parágrafo único: A garantia será retida ou descontada a favor do 
CONTRATANTE, no caso de inadimplência da CONTRATADA, sem prejuízo 
das demais sanções cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A execução e o cumprimento deste 
contrato serão fiscalizados diretamente pelo contratante, através da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, através de servidor designado para tal.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS:
19.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste 

instrumento, por extrato, por seus meios oficiais, no prazo previsto na Lei nº 
8.666, de 1993.

19.2. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus 
tributários e encargos sociais, resultante deste contrato, inclusive os decorrentes 
da legislação trabalhista e da previdência social.

CLÁUSULA VIGÉSSIMA - DO FORO: Para dirimir eventuais 
controvérsias suscitadas em razão do presente ajuste será competente o foro 
da Comarca de Itacajá, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.

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, vai assinado pelos   contraentes e duas testemunhas, para que surta os 
devidos efeitos legais.

Recursolândia, 13 de Dezembro de 2022.

SANTANA RAMOS AGUIAR DE ARAÚJO 
GESTORA DO FMAS
CONTRATANTE

RC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
DE PAPELARIA E LIMPEZA EIRELI – ME
CNPJ nº 32.752.976/0001-07
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome:__________________________________________
CPF:

Nome:__________________________________________
CPF:
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