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CONTRATO Nº _ZLzme

PREGÃO Nº 001/2016

Pelo presente Termo de Contrato de Fornecimento, regido pela

Lei Federal nº. 8666/93 e altera ões posteriores, que entre si

celebram a Câmara Municipal e Camaçari, pessoa jurídica

de direito público interno, insc ita no CNPJ/MF sob o nº

13.393.780/OOO1—29 com sede à Rua do Contorno do Centro

Cultural, s/nº, Centro Administrativo, Camaçari — Ba CEP:

42800-907, neste ato representada por seu Presidente O Sr.

JOSE MARCELINO DE JESUS F LHO, doravante denominada

CONTRATANTE, e, do outro lad , a empresa GREEN CARD

. SIA REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS, pessoa jurídica

de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº

92.559.830/0001—71, estabelecidal a Largo Visconde do Caurú,

12/10º Andar Centro — CEP 90030—110, Porto Alegre — RS,

atraves de seu representante legal, o Sr. Carlos Alex D'Avila de

Avila, regularmente inscrito no C F sob o nº 785.355.570-91,

denominando-se a partir e agora, simplesmente,

CONTRATADA, na melhor for a do direito, mediante as

cláusulas e condições seguintes, cordam:

p_LÁUSULARRIMEIBAT— DO FUNDAMENTO LEGAL &

O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, na modalidade

Pregão Presencial, tombado na Câmara Municipal de Camaçari sob O nº 001/2016, oriundo do

Processo Administrativo nº 047/2016, pelo qual foi escolhida a proposta apresentada pela

CONTRATADA, tendo sido Observadas as disposições contidas na Lei nº 8666/93 e suas

alterações posteriores.

. CL'AUSULA SEGUNDA ? DO OBJETO ,

Constitui O Objeto do presente Contrato a aquisição de valª Refeição, em talões, a ser

fornecida por empresa de âmbito nacional, com abrangência mínima em Camaçari, Salvador e

RMS, destinados aos servidores da Cámara Municipal de Camaçari, as seguintes quantidades:

Descrição do Produto Quant. Estimada V. Unit. R$

Mensal

Vale RefeI ão 7.722l R$ 18,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE FORNECIMENTO DAS- OBRIGACOES DAS

PARTES , ' .

O presente Contrato subordina-se ao regime de fornecimen O parcelado, de acordo com

as necessidades da administração, sendo dele decorrentes as segui tes Obrigações: / ,

ãº . H

I - da CONTRATADA: (5 E;)

I;“ “ T 'ª/

A “;_ír'y/

CÁMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI .

Rua do Contorno do Centro Cultural, s/nº, Centro Administrativo « Camaçar [Bahia — CEP 42800-907

CNPJ: 13.393380/000149 . Fone: (71) 3521.5127
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a) entregar o(s) bem(ns) descritos na Cláusula Segunda, de acordo com a proposta

apresentada, ressaltando que todas as despesas de transpo e e outras necessárias ao

cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da cont atada;

b) responder pelos vícios e defeitos ocultos do produto;

c) receber o preço estipulado na Cláusula Quarta;

d) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidape com as obrigações por ela

assumidas, todas as condições, de habilitação e qualificação exigida na licitação;

e) A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos

ou supressões na aquisição dos materiais objeto da presente licitaç o, de até 25% (vinte e cinco)

por cento do valor inicial atualizado do Contrato

f) Os vales impressos em papel deverão apresentar prazo d validade de, no mínimo, 180

(cento e oitenta) dias;

9) Os vales que não forem utilizados no prazo de validade fertado deverão ser trocados

por outros com atualidade vigente, sem ônus para a contratante;

h) Manter central de atendimento através de telefone ou inte net. para esclarecimentos de

dúvidas dos usuários relativas a utilização dos vales, bem como di ponibilizar relação atualizada

. dos estabelecimentos conveniados;

i) Garantir a aceitabilidade dos bilhetes em papel nos bair os centrais do Municipio de

Camaçari e Região Metropolitana de Salvador;

j) 0 retardamento na entrega dos vales não justificado c nsiderar-se-a como infração

contratual; (?

k) Reembolsar, pontualmente, os estabelecimentos comerciais credenciados pelo valor

dos créditos dos bilhetes utilizados, ficando estabelecido que a Icontratante não responderá

solidária ou subsidiariamente, por esse reembolso;

l) Fornecer, juntamente com a entrega do material, toda a sua documentação fiscal;

m) Manter com a Contratante relação sempre formal, or escrito, ressalvados os

entendimentos verbais motivados pela urgência, que deverão ser [Te imediato, confirmados por

escrito;

n) Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da exepução do objeto do contrato,

compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os

previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários ao

fornecimento dos bens objeto Contrato;

0) Manter durante toda a execução do contrato, em compa ibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exi idas no Edital de licitação,

. consoante o que preceitua o inciso XIII do artigo 55 da Lei nº. 8.666! 3, atualizada.

ll — do CONTRATANTE:

a) Pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas

na cláusula quarta;

b) Receber o(s) bem(s) descritos na Cláusula Segunda;

c) Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é des inada a Instituição e se as

especificações são as mesmas descritas no termo de referência; Í

d) Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada;

e) Comunicar por escrito a CONTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as

razões de sua não adequação aos termos contratuais;

f) A Contratante, é reservado o direito de, sem que de qualqu r forma restrinja a plenitude

dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizaç 0 sobre o cumprimento das

especificações e condições deste objeto;

9) Na data de entrega do material este será analisado ara atesto, garantindo sua _

conformidade com o objeto licitado. f,: —' É;;

5 1º. É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençad 3 neste instrumento. II?-ºf Á_ %

CAMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI /
Rua do Contorno do Centro Cultural, s/nª. Centro Administrativo - Camaçari Bahía — CEP 42800-907

CNPJ: 13.393,780/0001-29 - Fone: (71) 3621—6127
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5 29. Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de de olver, sem qualquer ônus, o

produto que não corresponda às características descritas na proposta apresentada pela

CONTRATADA.

[CLÁUSULA'QUARTAÇ-DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

O presente contrato tem o seu preço global estimado no v lor de R$ 1.239.705,27 (um

milhão duzentos e trinta e nove reais e vinte e sete centavos), a ser pago pelo CONTRATANTE

de acordo com o efetivo recebimento dos produtos e condi ões de a amento a resentadas na

proposta de preços).

51". A composição do preço global é determinada de acordo & om a seguinte tabela:

Descrição Quant. Estimada Valor Unitário Ta & de Valor Total R$

do Produto Mensal R$ Adminitração %

01 Vale 7.722 R$ 18,00 -0,09 R$ 137.745,03

. Refei ão dezoito reais)

VALOR GLOBAL ESTIMADO MENSAL 137.745,03 (cento e trin a e sete mil, setecentos e

. uarenta e cinco reais e três centavos

VALOR GLOBAL ESTIMADO 09 (NOVE) MESES R$ 1.239.705,7 (um milhão, duzentos e

trinta e nove mil, setecentos e cinco reais e vinte e sete centavo

5 2”. A falta do pagamento do valor a que se refere esta cl.usula implicará em multa na

ordem de 2% (dois por cento) sobre o valor do mesmo, além da incl, ência de 1% (um por cento)

por mês de atraso a título de juros.

5 3º. O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da CONTRATADA,

acompanhada de comprovação de superveniência do fato imprevi ivel ou previsível, porém de

consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica ªe seu impacto nos custos do

CONTRATO, com vistas a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, na

forma do art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e observadas as Cláusulas este instrumento.

CLÁUSULA QUINTA,; DAS” DO—TAÇÓES ORÇAMENTÁRIAS ' ' - ,

. As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei

Orçamentária do Municipio de Camaçari. a conta da seguinte progra ação:

Órgão/Unidade - 01.01 — Câmara Municipal de Camaçari

Atividade — 01.031.0001.2002 — Gestão das Ações e Atividades Adm do Poder Legislativo

Elemento de Despesa — 33.90.39 — Outros Serviços de Terceiros — Fíessoa Jurídica

5 1“. A dotação do contrato ocorrerá no exercicio de 2016 e correspondente nos

exercícios subsequentes. )

CLÁUSULA SExTAÍLpAS'SANçõES ADMINISTRATIVAS , . I _ , , ; , _ — _" _

Serão aplicadas a CONTRATADA as sanções administrativas em c so de descumprimento das

obrigações assumidas perante o CONTRATANTE na forma estab lecida no item 14 do Edital

Pregão Presencial nº 001/2016, ' ,:

, _ “ ir:-.; __

CLAUSULA SETlMA — DA RESCISAO E DA ALTERAÇAO Xx *“

CÁMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI A ª "º/'

Rua do Contorno do Centro Cultural, s/nº, Centro Administrativo - Camaçari Bahia — CEP 42800-907

CNPJ: 13.393.780/0001-29 . Fone: (71)3621»6127 í /
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Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 7 a 80 da Lei Federal n.º

8666/93, este Contrato poderá ser rescindido ainda:

I - a inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsista

condições para a continuidade do mesmo; L

ll - a superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconvenie te o prosseguimento de sua

execução.

Parágrafo único. As partes poderão, também, alterar esse instrum nto de Contrato, através de

Termo Aditivo a ele, onde se observem as regras previstas na le islação contratual específica

sobre o assunto, assim como prorroga—lo quando do seu vencimento

l_CLÁUSULA»OITAVA'ÍLDAÍFISCALJZAÇÃO _ ;

. No curso da execução do serviço, caberá ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a fiel

observância das disposições contratuais, promovendo a aferiçfo qualitativa dos serviços

prestados, sem prejuízo da fiscalização exercida pela CONTRATAD l.

5 1º. A execução do presente contrato será acompanhada e fi calizada pela Coordenação

Administrativa da Câmara Municipal de Camaçari.

& 2º. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em c -responsabilidade sua ou do

responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade

da CONTRATADA, inclusive por danos que possam ser causados ao CONTRATANTE ou a

terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da CONTRATADA na execução

do contrato.

5 3º. O servidor referido anotará. em registro, todas as ocorrências rglacionadas com a execução

do contrato, determinando o que for necessário à regularização das f ltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA NONA — DO EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIR%> ,

. A recomposição dos preços dos itens objeto do contrato reger-se—ão de forma a manter o

equilíbrio econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, mante do—se o mesmo percentual

entre o preço dos itens adquiridos por ela no distribuidor e o ofertad ao CONTRATANTE em sua

proposta na época da licitação.

& 1º. O restabelecimento do equilíbrio econômico—financeiro será sqlicitado expressamente pela

CONTRATADA quando da entrega da fatura de prestação de se iços e das notas fiscais de

aquisição dos produtos junto ao fornecedor, que será analisad pelo Setor Financeiro do

CONTRATANTE.

5 2º. Não serão considerados pedidos de reequilíbrio de preç s relativamente a faturas

anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido q itadas.

5 3º. O preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser isuperior ao praticado pela _ x

CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao O NTRATANTE os descontos "ª;;

promocionais praticados pela CONTRATADA. lª'; » Í]

CLÁUSULA DECIMA - DA VIGENCIA Kº

CÁMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI k

Rua do Contorno do Centro Cultural, sinº, Centro Administrativo - Camaçari Bahia — CEP 42800-907 /

CNPJ: 13.393.780/0001-29 - Fone: (71) 3621—6127 /
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Este contrato vigorará & partir de sua assinatura até 31 de dezembr de 2016, ou ao término do

fornecimento total dos itens cotados, prevalecendo o que ocorrer pIrimeiro, podendo, ainda, ser

prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei nº 8.666/93, por interess público.

QLÁUSULA DECIMAPTRIMEÍRA . DO FORO ' ? '

Fica eleito o foro do Municipio de Camaçari, em detrimento d qualquer outro por mais

privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao pres nte Contrato.

Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o pre ente Termo de Contrato, em

3 (três) vias de igual teor e forma, dando—o como bom e vali so, na presença de duas

testemunhas.

. Camaçari, !Z de 1017 fi/ de 2016. ' * L

, I

ª à, 4 &]

JOS_É MARCE DE JESUS FILHO CAR os AL D'ÁVILA DE ÁVILA

pl CAMARA M ICI AMAÇARI pl GREEN CA D SIA REFEIÇOES

COMERCIO E SERVIÇOS

CONTRATANTE CO TRATADA

Tzstemunhas:

'Diª/mmª“)??? ªfªga

Nome: . —, 773,25,

RG: OOIÁIZI 3242, "25 €?)

Mgªàna Silver-Ag, ªcalma “**—ª— '

. k*Nome:

RG: J5I35380'2'36 sse/BA

CÁMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Rua do Contorno do Centro Cultural, slnº, Centro Administrativo - Camaçari! ahia - CEP 42800-907

CNPJ: 13.393.7so/ooo1-29 . Fone: (71) 3621—6127
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 212016

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2016

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de vale refeição em talões

destinados aos servidores da Câmara Municipal de Camaçari.

CONTRATADA: GREEN CARD SIA REFEIÇÓES COMÉRCIO E SERVIÇOS.

Prazo de Vigência: de 12 de Abril a 31 de Dezembro de 2016.

VALOR GLOBAL: R$ 1.239.705,27 (um milhão duzentos e trinta e nove mil,

setecentos e cinco reais e vinte e sete centavos).

i

Camaçari, 12 de Abril de 2016.
*

Haití/% Oliveira

Pres'dente da Comissfo de Licitação

CÁMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Rua do Contorno do Centro Cultural, s/nº, Centro Administrativo - Camaçari/Bahia — CEP 42800-907

CNPJ: 13.393,78010001-29 — Fone: (71) 3621-6135/6136
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Indice do diario

L |c |taçoes

Pregão Presencial - Nº 01/2016 HQM/CONT.

Convite - Nº 017/2016 HQM/CONT.

C' i ' ª t

P " P ' |

Nº 01/2016 HOM.ICONT.

Extrato Homologação Pregão Presencial nº 01/2016

Objeto: Aquisição de vale Refeição. em talões, a ser fornecida por empresa de âmbito nacional, com abrangência minima em'Camaçari, Salvador e

RMS, destinados aos servidores da Câmara Municipal de Camaçari. Adjudicada: GREEN CARD SIA REFEIÇÓES, COMERCIO E SERVIÇOS.

Valor global de R$ 1.239.705,27 (um milhão duzentos e trinta e nove mil. setecentos e cinco reais e vinte e sete centavos). Homologado em 11 de

Abril de 2016.

Extrato de Contrato nº 21/2016

Pregão Presencial nº 01/2016

Objeto: Aquisição de vale Refeição, em talões, a ser fornecida por empresa de âmbito nacional. com abrangência mínima em Camaçari, Salvador e

RMS, destinados aos servidores da Câmara Municipal de Camaçari. Adjudicada: GREEN CARD SIA REFEIÇÓES, COMÉRCIO E SERVIÇOS.

» Valor global de R$ 1.239.705,27 (um milhão duzentos e trinta e nove mil. setecentos e cinco reais e vinte e sete centavos). Vigência: de 12 de Abril

C a 31 de Dezembro de 2016. Assinatura em 12 de Abril de 2016.
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