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CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° 013/2015

Pelo presente contrato de fornecimento, que para todos os efeitos legais o

tornam publico, de urn lado, a CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA, com

personalidade juridica, direito publico, inscrita no Ministerio da Fazenda sob

o C.N.P.J. n° 68.021.534/0001-38, com sede a Praca Vicente Molinari s/n°,

Vila Itapanhau, Bertioga/SP, neste ato representada pelo seu Presidente,

VER. LUIS HENRIQUE CAPELLINI, portador do RG n° 12.346.878-4

SSP/SP e inscrito sob o CPF n.° 050.147.988-02, doravante denominada

de CONTRATANTE, e de outro lado a firma e de outro lado a firma LUIZ

CLAUDIO DA SILVA BERTIOGA - EPP, empresa devidamente

constituida, inscrita no Ministerio da Fazenda sob o C.N.P.J. n°

03.495.840/0001-60, com sede a Praca Vicente Molinari, n.° 158,

Bertioga/SP, neste ato representada pelo seu diretor, Luiz Claudio da Silva,

portador do RG n° 13.945.676-1, doravante denominada de

CONTRATADA , tern entre si justo e acordado o que segue:

Clausula 1a - Constitui especificadamente objeto do presente contrato, o

fornecimento de refeicQes semanais pela CONTRATADA, para a

CONTRATANTE, que serao entregues aos seus servidores,

exclusivamente nos dias que ocorrerem sessoes ordinarias noturnas da

CONTRATANTE.

Paragrafo 1.° - A solicitacao de refeicoes semanais, seu tipo, bem como a

sua respectiva quantidade, sera informada mediante requisigao propria da

CONTRATANTE que sera entregue em tempo habil a CONTRATADA.

Paragrafo 2.° - Os tipos de refeicao, individualmente consideradas,

deverao obedecer as especificacoes e alternancia de fornecimento a ser

definido pela Camara Municipal de Bertioga.

a) sanduiche natural (pao de forma) com queijo e peito de peru;

b) sanduiche mini baguete de gergelim com queijo, presunto e salada;

c) sanduiche mini baguete salame, queijo e salada; e,

d) Empadao de frango.

Clausula 2a - A refeicao semanal sera entregue a CONTRATANTE na sua

sede pela CONTRATADA, no horario estabelecido pela primeira,

acondicionado em embalagem propria.

Clausula 3a - A CONTRATANTE pagara por mes a CONTRATADA o valor

efetivamente gastos na refeicao semanal, dentro dos limites previstos neste

contrato, para as sessoes ordinarias e das necessidades e pedidos da

CONTRATANTE, que serao feitos a CONTRATADA ate tres horas antes

do horario em que deverao ser entregues.

Paragrafo 1.° A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor

unitario de R$ 12,50 (Doze reais e cincoenta centavos) por refeicao,

incluindo lanche e refrigerante.
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Paragrafo 2.° - 0 valor unitario sera reajustado anualmente, em caso de

prorrogacao do presente contrato, pelo IPCA-IBGE.

Clausula 4a - O pagamento que trata o artigo anterior, sera efetuado

sempre ate o quinto dia util do mes vencido, mediante a entrega da nota

fiscal / fatura pela CONTRATADA.

Clausula 5a - A vigSncia do presente contrato sera de 16 de marco de

2.015 a 15 de margo de 2.016, prorrogaveis por iguais periodos, ate o limite

financeiro definido pela modalidade convite.

Clausula 6a - A CONTRATADA responsabiliza-se por todo e qualquer dano

que ocorra a CONTRATANTE ou a terceiros, em razao de atos, acoes e

omissoes de sua parte, em razao de dolo ou culpa, no exercicio do

cumprimento do presente contrato.

Clausula 7a - Sem prejuizo de plena responsabilidade da CONTRATADA

perante a CONTRATANTE, a contratacao ora realizada estara sujeita a

mais ampla e irrestrita fiscalizacao por parte da CONTRATANTE.

Clausula 8a - Independentemente da aplicacao de sancoes na forma

prevista nos artigos 86 a 88, da Lei Federal n.° 8.666/93, fica fixada a multa

no valor de 40% (Quarenta por cento) sobre o valor total do contrato, pelo

seu descumprimento pela CONTRATADA.

Clausula 9a - Fica ajustado que assiste a CONTRATANTE o direito de

rescindir o presente contrato, em caso da CONTRATADA nao cumprir

fielmente as obrigacSes aqui assumidas.

Clausula 10 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE

em rescindir unilateralmente o presente contrato, nos termos dos artigos 78

e inciso I do artigo 79 da Lei Federal n.° 8.666/93.

Clausula 11 - A CONTRATADA obriga-se a manter , durante toda a

execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes por ela

assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na

Licitacao, sendo que faz parte do presente contrato, como se aqui

estivessem transcritas, todas as normas e especificacoes contidas no

processo administrative n.° 098/2015 que a CONTRATADA declara

conhecer e aceitar no seu todo.

Clausula 12 - As despesas decorrentes do presente contrato correrao por

conta do elemento de despesa de n.°. 3.3.90.39, suplementadas se

necessario.

Clausula 13-0 presente contrato se regula pelas normas contidas na Lei

de Licitacoes, pelos preceitos de Direito Publico, sendo aplicado se
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necessario, supletivamente, os princfpios da teoria geral dos contratos e as

disposicoes de direito civil.

Clausula 14 - Fica eleito o foro distrital de Bertioga, com renuncia

expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir as

duvidas porventura existentes neste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam as partes o presente

contrato, por si e seus sucessores, em 03 (tres) vias de igual teor, e

rubricadas para todos os efeitos de direito, na presenca das testemunhas

abaixo assinada.

Bertioga, 16 de marco de 2.015.

VER. Luis

Presidente da Ca pal de Bertioga

ANTE

CONTRATADA

Testemunhas:

Nome:

RGn.°


