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CONTRATO N° 002/2022- PP 

Contrato que entre si celebram a CAMARA 
MUNICIPAL DE ARAPIRACA e a emprasa PARILLA 
GRILL, na qualidade de Contratante e 
Contratada, respectivamente, parq o fim 
expresso nas cláusulas que o integram. 

A CAMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL, com sede à Rua José Jailson Nunes, s/n, Sarta 
Edwirges, Arapiraca/AL. CEP: 57.310-255, inscrita no CNPJ sob o n° 24.177.362/0001-10, neste 
ato representado por seu Presidente, Sr. Thiago Severino Lopes dos Santos, inscrito no CPF sob 
n° 045.368.694-094 e RG n° 1.960.919 

Arapiraca/AL, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresp PARILLA 
GRILL,incsrita no CNPJ de n° 09.241.909/0001-06, sediada na Av Deputada Ceci Cunha, n° 928. 
Itapoa, Arapiraca/AL, doravante designada CONTRATADA, nesse ato representado pelo S. 
Edmilson Vieira e Silva Junior, portador da Carteira de ldentidade n° 32403160 SEDS/AL e do 
CPF n° 076.031.374-11, doravante denominada CONTRATADA, resolvem fimor q presente 
contrato, nos termos do Procedimento Licitatóio do Pregão Presencial n° 002/2022, fudo de 
acordo com a Lei n° 8.666/1993 e Lei n° 10.520/2002, que se regerá mediante as 
Cláusulas e condições que subseguem. 

/AL, residente e domiciliado no muticípio de 

1.0 CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 

O objeto deste contrato é a contratação de empresa especlallzada no 
fornecimento de coffe breack, almoço e quentinhas, para atender as necesskdades 
desta Câmara Municipal, com as características, quantidadese valores previstos no 
subitem 1.2, do presente contrato. 

1.1 

12 ESPECIFICAÇOES, QUANTIDADES E VALORES: 

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA 
QUANTIDADE 

ESPECIFICAÇÃO UND QNI 0TA ITEM MARCA 
cachoro Por 1.000 Própria 34,90 34.900.00 Lanche: 

quente, mínimo 02 (dois) tipos del 
bolo (milho, comum, cenoura 
macaxeira). sanduiche (queijo e 
presunto); mínimo 03 ftrês) opções 
de bebida natural (sucos de fruto 
água mineral com gás e sem gás 

café, leite e refrigerante), mínimo 

de 350 ml por pessoa. 
02 Almoço/quentinhas: Composto: 

Feijão; Aroz; Macarão; Verdura 
Carne (bovina ou frango Ou 

pescados); 
BEBIDAS:- Agua mineral sem gás 
Refrigerantes: tipo a base de 
guaraná e coca (normal); suco de 
frutas (01 sabor- a ser definido peld 

contratante). 

01 contendo: 

Pessoa 

Unid. 1.000 Própria 29,90 29.900.00 

VALOR GLOBAL R$ 64.800,00 (sessenta e 

quaro mil e oltocentos reals) 
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2.0 DAS CONDIÇOES DE FORNECIMENTO 

2.1. O fonecimento do fornecimento de coffe breack, almoço e quentinhas será reaizado 
de acordoa necessidade desta Câmara Municipal, forma de entrega In locu ou no espaco 
da empesa; 

2.2O fornecimento do será solicitado de acordo com a necessidade; 

2.3. Cumprir com a descrição dos produtos definidos no edita 
2.4 Cumprir com a qualidade do produtos quando solictada e providenciar a 

imediata substituição por produto (s) da mesma espécie e em perfeitas congições de 

USO. 

2.5 As quasquer anormalidades de caráter urgente devem-se prestar os esckrecimentos 

julgodos necessários ao contratante. 

2.6 Assumir todae qualquer responsabilidade, execução, encargos, custos, despesas 
civis epenais e obrigações sociais bem como as obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes de trabalho, zelando pela perfeita execução dos 

serviços contratados. 

cLAUSULA TERCEIRA oo PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENT0 3.0 

O vaior global para o fornecimento é de R$ RS 64.800,00 (sessenta e quaro mi e 

otitocentos reals). 
3.1 

32 As condições de pagamento deverão obedecer aos seguintes critérios: 

a) O contratado apresentará a Camara Municipal de Arapkaca, o fechamento 

do fornecimento realizada no periodo, acompanhado das referidas cópias 

dos documentos de requlsição, contendo os valores; 

b) A Camara Municlpal de Arapraca, após efetuara análise do fechamento 

mensal enviado, e, caso esteja coreto, aprovará o mesmo e autorzará a 

emissão e envlo da respectlva Nota Flscal acompanhado de recibo: 

c) O pogamento será efetuado em até 30 (rinta) dlas, após a apresentação da 

Nota Fiscal com o reclbo em anexO, devidamente atestada por servidor 

designado. 

A Nota Fiscal/Fafura do contratado tem que possulr o mesmo CNPJ dos documentos 

apresentados nos documentos de hablitação da licltação, sob pena de não ser 

processada e não paga. 

32 

Nenhum pagamento serd efetuado ao contratado enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financelra que Ihe for imposta, em vitude de 

penalidade ou inadimplêncla, a qual poderá ser compensada com o pagamento 

pendente, sem que isso gere o direito a acréscimos de qualguer natureza. 

33 

2 
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3.4 Constatando-se qualquer incoreção na Nota Fiscal, bem como, qualquer outra circunstância que inviabilize seu pagamento, o prazo para pagamento constante do 
item acima fluirá a partir da respectiva regularização; 

35 O contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do banco, 
agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem 
bancária; 

36 As despesas bancárias decomentes de transferência de valores para.outras praças 
serão de responsabilidade da Contratada; 

37 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concomido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 
compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento eo 
efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: 

EM = Ix N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento: 
VP = Valor da parcela a ser paga. 

I= ndice de compensação financeira 0.00016438, assinm apurado: 1= (X}| = { 6 

/100) 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 

0.00016438 

CLAUSULA QUARTA -DO PRAZO DE VIGENCIA ER K 4.0 

O Prazo de vigência do conrato será de 12 (doze) meses contados a partir da data 

da assinatura e publicação do contrato. 
4.1 

5.0 CLAUSULA QUINTA DA GERENCIA E FISCALIZAÇÃO DOcONTRATO 

O contrato deverá ser fielmente executado pelas partes, de acordo com as cláusulas 
contratuais e normas previstas no Termo de Referência - ANEXO do Edital, 

respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial; 

6.1 

A fiscalização será exercida no interesse do Município e não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceros, por. quaisquer 

iregularidades, e, na ocorêncla, não Implica comesponsabilidade do Poder Público 

ou de seus agentes e prepostos; 

6.2 

a) Definir como fiscal do Contrato da Câmara Municipal o Sr. Rocdolpho Fóbio do 

Nascimento Mecenas - Assessor Técinco. 

6.0 
CLÁUSULA SEXTA DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃOORGAMENTARIA 

Os recursos para cobrir as despesas com a presente licitação estão prévistos nas 

seguintes Dotações Orçamentárias: 
6.1 
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APERFEIÇOAMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA; rfrJ 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.3.9.0.30 - MATERIAL DE CONSUMO. 

7.0 CLÁUSULA SÉTIMA-DA RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do 

contrato, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal n°. 8.666/93. 
7.1 

72 Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

73 A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da 

Administração, nos casos enumerados nos incisos I a Xl e XVll do artigo 78 da Lei 
Federal n'. 8.666/93, ou nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma egal, quando 
cabível. 

A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorzaçao escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 
74 

CLAUSULA OTAVA -DAS OBRIGAÇOES ERESPONSABILIDADESs 8.0 

8.1 DAS OBRIGAÇÖES DA CONTRATADA 

8.1.1 dentro dos padrões estabelecidos no Termo de Referência, Fornecer 
responsabilizando-se por eventuais prejuízos decoTentes do descurmprimento de 

qualquer cláusula ou condiçãoestabelecida; 

Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Câmara Municipal de 

Arapiraca, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar 

ciência ao órgão solicitante, imediatamente e por escrito, de qualquer 

anormalidade que verificar quando do fornecimento; 

8.1.2 

Prover todos os meios necessários à garantia da plena operaclonalidade do 

fornecimento, inclusive considerados os casos de greve oU paralisação de qualquer 

natureza 

8.1.3 

A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe a Contratada, não 

poderá ser alegada como motivo de força malor para o atraso, má execução ou 

inexecução do fornecimento, e nãoa eximirá das penalidades a que está sujelta 

pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecldas 

8.1.4 

Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabaiho, previstas 

nas normas regulamentadoras pertinentes; 
8.1.5 

8.2 DAS OBRIGAÇÕES DA cONTRATANTE 

8.2.1 A Câmara Municipal, por intermédio da Câmara Municipal de Arapiraca, obriga-se a: 

a) Solicitar o fornecimento do em forma de requisição assinada. por servidaor 

designado 

4 
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b) Notificar a Contratada de qualquer iregularidade encontrada no fornecimento dos produtos; 

c)Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas neste Termo. d) Designar ols) fiscal(is) do Contrato dentre os senvidores lotados na drea sollicitante, 
para acompanhar e fiscalizar a execução do fomecimento e para atestaro 
recebimento dos produtos, conforme definido no edital e anexos: 

e) Reservar à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todoi e qualqueer 
Caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no edital, e em tudo o mais que se 
relacione com o fornecimento, desde que não acamete ônus para esta Cåmara 
Municipal de Arapiraca ou modificação no Contrato; 
Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços 
contratados, bem como pagar pelas aquisições na forma prevista; 

g)Apicar as penalidades por descumprimento do pactuado no Contrato 

CLAUSULA NONA DAS PENALIDADEs 9.0 

9.1 Quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar 
Contrato, deixar de entregar documento ou apresentar documentação fasa para o 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeBo, näo manfiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo 
inidôneo oU cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e conraiar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuzo da aplicação 
da multa prevista no item seguinte: 

9.2 A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos: 

a) Pelo atraso no fomecimento executado, de 1% (um por centol go valor do 
fornecimento. por dia decorido, até o limite de 10% fdez por cento 

b) Pela recusa em executar o fornecimento, caracterizada em 10 (dez} dias 
após o vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do 
fomecimento; 

o)Pela demora em coigir falha no fonecimento, a contar do segundo dia da 
data da notificação da rejeição: 0,3% (zero virgula três por cento) do valor 
registrado, por dia decorido; 

d) Pela recusa em corigir as falhas no fornecimento ou em substituir o produto, 
entendendo-se como recuSa o não fornecimento ou substltuição do produto, 
nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeiçao: 10%.fdex par cento) do 
valor registrado; 

e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lel Federal n° 

8.666/93, ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos 
anteriores: 2% (dois por cento) do valor da parcela a ser cumprida, para 

cada evento. 

As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias coridos a 

contar da aplicação da penalidade, a contratada cometer a mesma infração, 
cabendo a aplicação em dobro das multas corespondentes, serm prejuízo da 

rescisão contratual. 

9.3 

Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que 

preve defesa prévia do interessado e recurso nos prazos egals," sendohe 
94 
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franqueada vista do processo. 

10.0 CLÁUSULA DÉCIMA-DA DocUMENTAÇAOINTEGRAN 

10.1 Fazem parie integrante e indissociável deste contrato e compöerm o processo 
licitatório, como nele estivessem transcritos: 

O Edital de PREGÃO Presencial N° 002/2022 
A proposta de preço da CONTRATADA; 
Termo de Referência - (Anexo I do Edital); 

Ata de Registro de Preços 02/2022 CPL/CMA 

11.0 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA GERENCIA E FHSCAUZAÇKO Boco 

O Contrato deverá ser fielmente executado pelas partes, de acordo com as 
cláusulas contratuais e normas previstas no Termo de Referência, respóndendo cada 
uma pelas consequências de sua inexecução total ou parciak 

11.1 

11.2 A fiscalização será exercida no interesse da Camâra e não excui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante tercerOs, por qualsquer 
iregularidades, e, na ocoTência, não implica comesponsabilidade do Poder Público 

ou de seus agentes e preposfos; 

a) Definir como fiscal do Contrato da Câmara Municipal de Arapiraca o S. Rodolpho 

Fábio do Nacimento Mecenas, Asessor Técnico; 

12.0 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DAS DISPOSICO 
12.1 A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a vigência contratual, 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no instrumento convocatório. 

Corerão por conta do fornecedor quaisquer responsabilidades ou ônus decorentes 
de marcas, patentes e direitos autorais relativos aos materiais de seus formecimentos, 

inclusive componentes ou materiais fabricados por terceiros. 

12.2 

12.3 A administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la 

por ilegalidade de ofício, oU mediante provocação de terceiros. 

12.4 Verificada, durante o fornecimento dos materiais, ora contratados, eventuais 

diferenças nos quantitativos licitados, será adotado o disposto no artigo 65, da Lei n° 

8.666/93. 

A CONTRATADA deverá efetuar a entrega do objeto licitado mediante a Ordem de 

Fornecimento da CONTRATANTE, rigorosamente dentro dos prazos determinados, exceto 

se casos fortuitos Ou motivos de força maior ocorer, situações estas que serão 

devidamente apuradas e anotadas pelos técnicos responsáveis, em registropróprio. 

12.5 

Fazem parte integrante e inseparável deste instrumento contratual e, obrigam a 

CONTRATADA em todos os seus termos, ao PREGÃO PRESENCIAL N° 002/ 
seus Anexos, emitidos pela CONTRATADA, devidamente rubricados pelas partes. 

12.6 22, odos os 

12.7 Fica eleito o foro da cidade de Arapiraca/AL, para dirimir qualquer litigio oriundo do 

contrato, que não puderem ser administrativaments solucionadpDs, 
presente 
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renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudanças de domicilio de qualquer das partes. 

E, por estarem justos e acordados, foi o presente Instrumento particular de CONTRATO ADMINISTRATIVO de fornecimento de materiais, confeccionados em 02 duas) Vias de lgual teor para o mesmo fim, que vai subscrito pela CONTRATANTE que, pela CONTRATADA e por duas testemunhas presenciais devidamente qualificadas, para que este Instrumento produza todos os efeitos legais. 

Arapiraca/AL. 14 de Setembro de 2022. 

dmabron l hime CAMARANISPAT DE ARAPÍRACA 
Thiago SeNérino Lopes dos Santos 

Presidente 

PARILLA GRILL 
Edmilson Vieira e Sitva Junior 

Administrador 
CONTRATADA CONTRATANTE 

ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS 

NOME: da.hoguNOME: arma.ISecaRs 
CPF N°:.S.�.A...53.. CPF N°: Ca06.a.Da.004A. 


