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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º18/2018 

 

Conforme processo licitatório nº012/2018, de acordo com o art. 

22, inc. III da lei nº 8.666/93 e suas alterações. Processo Admi-

nistrativo N° 0157/2018 de 24/01/2018. 

                  

   O MUNICÍPIO DE TAVARES, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na 

Rua Abílio Vieira Paiva, nº 228, criado pela Lei Estadual nº 7655, inscrito no CGC/MF sob o nº 

88427018/0001-15, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, GILMAR FERREIRA DE 

LEMOS, inscrito no CPF/MF nº 551.010.380-91, Carteira de Identidade nº 3041843421,, expedida 

pela SSP/RS, com poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica do Município, doravante de-

nominado CONTRATANTE  e do outro lado a empresa MOISES MARQUES MACKMILIAN M.E, 

inscrita no CNPJ sob nº 11.969.588/0001-02, localizada na Avenida 11 de Abril, 203, B, na Cidade 

de Tavares/RS, a seguir denominada simplesmente de CONTRATADA. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

   Declaram por este instrumento e na melhor forma de direito, ter justo e acertado en-

tre si, o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante Cláusulas e condições a seguir ex-

postas: 

 

               CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui o objeto do presente contrato, a compra de Pães 

do tipo Cachorrinho e Francês para atender a demanda da secretaria de Educação Cultura e Des-

porto pertencente a Prefeitura Municipal de Tavares, para o ano de 2018, conforme descrição abai-

xo: 

             

ITEM QUANT DESCRIÇÃO DO PRODUTO Valor 

Unit. 

Valor  

Total 

01 2.000un Pão cachorrinho, 40gr cada, ultra macio, em em-

balagem plástica transparente. Validade mínima 

aceita a partir da entrega de 06 dias. 

0,25 

 

 

500,00 

 

 

02 600kg Pão tipo francês, ultra macio, em embalagem 

plástica transparente. Validade mínima aceita a 

partir da entrega de 06 dias. 

6,93 

 

 

4.158,00 
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  CLÁUSULA SEGUNDA: DOS VALORES 

 O valor do presente contrato é de R$4.658,00 (Quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito 

reais), , sendo que os pagamentos dos impostos ocorrerão por conta exclusiva do CONTRATADO. 

 

 

 CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 3.1O pagamento dos itens será efetuado em até trinta dias após a assinatura do contrato e 

conforme Nota Fiscal entregue pela empresa vencedora, através da seguinte dotação orçamentá-

ria: 

                

                   05- sec. Municipal de Educação, Cultura e Desporto 

                   Atividade: 1254- Merenda Escolar PNAE- UNIÃO 

                   Rubrica: 397- 33.90.30.07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO. 

 

     3.2. O pagamento será suspenso se observado algum descumprimento das obrigações 

assumidas pelo(a) contratado(a) no que se refere à habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

     3.3. O licitante vencedor deverá informar à Prefeitura nome do Banco, Agência e Conta Corren-
te 

    3.4 A entrega dos itens deverá obedecer a solicitação da Secretaria de Educação Cultura e Des-

porto, sendo que a mesma ficará responsável pela recolhida do pão nas dependências do fornece-

dor no dia hora previamente estabelecidos e acordados entre as partes. 

 

             CLÁUSULA QUARTA: DA RESCISÃO CONTRATUAL 

4.1- Constituirão motivos para a rescisão do contrato, independente da conclusão do seu prazo: 

a) razões de interesse público; 

b) alteração social ou modificação da finalidade ou estrutura da empresa contratada que 

venha a prejudicar a execução do contrato; 

c) mudanças na legislação em vigor sobre licitações, impossibilitando a execução do presente con-
trato; 

d) descumprimento de qualquer cláusula contratual; 

e) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
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execução do acordado entre as partes; 

f) por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo licitatório, desde que haja 

conveniência para o Município; 

 

Parágrafo único- Fica assegurado ao Município o direito de, no interesse da Administração, revo-

gar a qualquer tempo, no todo ou em parte, o presente contrato, ou anulá-lo por ilegalidade dando 

ciência aos participantes em despacho fundamentado, sem obrigação de indenizar (art. 49 da Lei 

Federal 8.666/93 e alterações posteriores). 

 

             CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato tem quantidades estimadas para uso no ano de 

2018, não sendo a CONTRATANTE obrigada a utilizar o montante total licitado. 

  

             CLÁUSULA SEXTA: DAS PENALIDADES 

6.1- Sem prejuízo do previsto nos artigos 86 à 88 da Lei Federal nº 8666/93, o licitante vencedor 

poderá sofrer as seguintes penalidades: 

a) caso ocorram pequenas irregularidades: advertência 

b) por atraso na entrega das mercadorias: multa de 2% (dois por cento) do valor total da 

mercadoria, por dia de atraso; 

c) descumprimento de obrigação contratual, exceto a prevista na letra b: multa de 1% (um 

por cento) do valor total do contrato; 

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de 2 (dois) anos; 

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração. 

6.1.1- O atraso na entrega do objeto por mais de 10 (dez) dias implicará na aplicação da multa de 

20% (vente por cento) sobre o valor total da mesma e poderá acarretar a anulação da contratação. 

6.2. As multas serão cumulativas com as demais penalidades 

6.3. No caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, ou de ocorrer 
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inadimplência da empresa contratada, o licitante vencedor, estará incluso nas penalidades 

constantes no artigo 81 da lei Federal 8666/93. 

 

            CLÁUSULA OITAVA:  DAS RESPONSABILIDADES 

 É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO a execução do objeto deste 

contrato, incluindo os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, resultan-

tes de vinculo empregatício, ou de qualquer espécie de sub empreitada, cujos ônus e obrigações, 

não poderão ser transferidos para o CONTRATANTE. 

            

          CLÁUSULA NONA: DA VIGÊNCIA 

         O presente contrato terá vigência pelo período de 13/03/2018 á 31/12/2018. 

 

           CLÁUSULA DÉCIMA: DA FISCALIZAÇÃO 

            A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste Contrato competirá a Secretária 

de Educação, Cultura e Desporto, que acompanhará o serviço prestado. Não exclui nem reduz a 

responsabilidade do CONTRATADO, nos termos da Legislação referente às licitações e Contratos 

Administrativos.             

 

            CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DOS CASOS OMISSOS 

 O presente Contrato é regido em todos os seus Termos pela Lei nº8.666/93 e suas altera-

ções, a qual terá aplicabilidade também onde o mesmo for omisso.  

               

             CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO 

 Fica eleito o foro da Comarca de Mostardas para dirimir quaisquer controvérsias decorren-

tes da 10execução do presente contrato. 
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           E por as partes estarem justas e contratadas, firmam o presente contrato em duas vias de 

igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e por duas 

testemunhas.            

                           

     

                                                                                                       Tavares, 13 de março de 2018 

 

 

MOISES MARQUES MACKMILIAN M.E                                   GILMAR FERREIRA DE LEMOS 

                  Contratado                                                                   Prefeito Municipal em Exercício 

                                                                                                                       Contratante 

 

 

TATIANE KEPPLER DOS SANTOS 

Sec. Munic. Educação, Cultura E Desporto. 

Examinado e Aprovado 

GUILHERME OLIVEIRA DA COSTA. 

Procurador Jurídico 

 OAB/RS nº 87.415                                                                                                                      

Testemunhas:  

  

  1. Jocimar Costa de Souza. 

        CPF nº 705.525.170-20  

                                                                                                           2. Diulia Sá de Souza. 

                                                                                                            CPF nº 029.513.000-85 

       


