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CHAMADA PÚBLICA Nº 196/2020 
CONTRATO Nº 226/2020 
EMPENHO Nº 11116/2020 
 
O MUNICÍPIO DE TORRES, de um lado, aqui representado por seu Prefeito, Sr. CARLOS 
ALBERTO MATOS DE SOUZA, brasileiro, portador do CPF sob nº 424.456.470-53, residente 
e domiciliado nesta cidade de Torres – RS, doravante denominado CONTRATANTE e, de 
outro lado  OLINA DOS SANTOS MATOS, inscrito no CPF sob o nº 483.092.650-34, aqui 
neste ato representada pela senhora OLINA DOS SANTOS MATOS, CPF nº 483.092.650-34, 
residente e domiciliado na Estrada Geral, Sem número, Torres/RS, doravante denominada 
CONTRATADA, tem justo e acordado o presente contrato nos termos da Chamada Pública 
nº 196/2020.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
1.1. Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura e do Empreendedor Familiar Rural, 
para tender os alunos matriculados na Rede Pública de ensino do Munícipio de Torres, 
conforme tabela a seguir: 

ITEM QTD. UN. ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

04 2.300 DZ 
OVOS VERMELHOS, íntegros, em 
embalagem apropriada, sem manchas ou 
sujidades, cor, odor ou sabor anormal; 

8,59 19.757,00 

TOTAL R$ 19.757,00 

 
 
1.2. No valor mencionado na cláusula anterior estão incluídas as despesas com frete, recursos 
humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas 
e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações 
decorrentes do presente contrato.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO, ENTREGA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
1.1. O valor do presente contrato é de R$ 19.757,00 (dezenove mil setecentos e 
cinquenta e sete reais), que será pago pelo fornecimento total dos alimentos acima referidos. 
1.2. A entrega deve ser feita mediante agendamento do fornecedor junto a Secretaria 
solicitante sendo: 
a) Os produtos não perecíveis deverão ser entregues sem ônus para o município em entrega 
única, no depósito da Secretaria de Educação, situada na Avenida José Maia Filho, nº 505, 
mediante apresentação da Nota de Empenho pela secretaria. 

b) Os gêneros perecíveis serão entregues nas escolas de acordo com cronograma de 

entrega fornecido pela secretaria, em quantidades de acordo com a necessidade e através de 
ordem de serviço expedida pela Secretaria, mediante contrato ou nota de empenho quando 
esta venha a substituir o contrato. 
2.2.1.  Será de responsabilidade exclusiva do agricultor o ressarcimento de eventuais 
prejuízos decorrentes da má qualidade dos produtos ou do atraso no fornecimento.  
2.3. O pagamento será efetuado junto à Tesouraria Municipal através de transferência 
bancária conforme Ordem de Serviço nº 03/2013, em conta corrente indicada pela Contratada, 
à vista do documento fiscal apresentado pela contratada, devendo estar devidamente 
atestadas pelo setor e servidor responsável pela fiscalização e acompanhamento da 
execução do contrato. A liquidação e efetivo pagamento serão feitos em até trinta (30) dias, 
contados da entrega da nota fiscal junto a Secretaria Municipal de Fazenda e obedecendo à 
ordem cronológica de pagamentos, conforme disposto no Decreto Municipal 214/2015. Caso 
o dia do pagamento seja feriado ou sem expediente na Prefeitura de Torres, o pagamento 
será efetuado no primeiro dia útil seguinte. 
2.4. Não será efetuado o pagamento da execução dos serviços que for considerado em total 
desacordo com a contratação e que vier a causar transtorno para a Contratante; 
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2.5. Não haverá reajuste de valores.  
2.6. CNPJ da contratada constante no Documento Fiscal deverá ser o mesmo da 
documentação apresentada no processo licitatório (para o caso de empresas).  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS  
3.1. As despesas do contrato ora efetuado correrão por conta das respectivas rubricas 
relacionadas na Lei Orçamentária do ano 2020, sendo: 2.184/33903007 – 2.185/33903007. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  
4.1. À contratada que não satisfazer os compromissos assumidos serão aplicadas as 
seguintes penalidades:  
a) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado: advertência;  
b) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de 
licitar e contratar com a administração pelo prazo de 1 ano e multa de 10% sobre o valor 
estimado da contratação;  
c) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 20 dias, após os quais será 
considerado como inexecução total do contrato: multa diária de 0,8% sobre o valor atualizado 
do contrato;  
d) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a administração 
pelo prazo de 2 anos e multa de 12% sobre o valor atualizado do contrato.  
e) causar prejuízo material resultante diretamente da execução contratual: declaração de 
idoneidade para licitar e contratar com a administração pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja ressarcida a administração pelos prejuízos 
resultantes e após o transcurso do prazo de 2 (dois) anos, cumulada com multa de 12% sobre 
o valor atualizado do contrato.  
f) outras penalidades em função da natureza da infração, o Município aplicará as demais 
penalidades previstas na Lei 8.666/93.  
 
CLÁUSULA QUINTA – RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 
a) entregar o objeto licitado conforme especificações deste edital, anexo I e em consonância 
com a proposta de preços; 
b) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
c) providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 
CONTRATANTE; 
d) arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados 
por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato; 
e) aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% do valor 
inicial atualizado do contrato ou da nota de empenho; 
f) arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros 
acréscimos legais, que correrão por conta exclusivas do Contratado; 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS CASOS DE RESCISÃO  
6.1. O presente contrato poderá ser rescindido:  
a) por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e 
XVII do Art. 78 da Lei Federal 8.666/93 e, no caso de descumprimento a qualquer das 
cláusulas deste contrato;  
b) por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração.  
6.2. Em caso de descumprimento parcial ou total das cláusulas do presente contrato, o 
contratante se reserva no direito de suspender o pagamento pelos serviços prestados, ou, 
ainda, reter os valores referentes às multas elencadas na clausula anterior.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VINCULAÇÃO  
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7.1. O presente contrato é regido em todos os seus termos pela Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, inclusive onde o mesmo for omisso, sendo também que fica vinculado 
a Chamada Pública nº 196/2020, como se aqui estivessem transcritas suas disposições.  
 
CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO 
8.1. Os produtos deverão ser entregues na central de distribuição localizada na Secretaria de 
Educação situada a Avenida José Maia Filho, nº 505, em quantidades de acordo com a 
necessidade e através de ordem de serviço expedida pela Secretaria. 
  
CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA   
9.1. O presente contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2020, ou até a entrega integral 
dos produtos, podendo ser aditado conforme art. 65 da Lei 8666/93. 
9.2. Este contrato entrará em vigor a partir da assinatura.  
E assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em cinco vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas instrumentárias.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO  
10.1. Em conformidade com o disposto no Decreto Municipal nº 149/2018, artigo 3º, com 
fundamento no artigo 28 da Lei Orgânica Municipal, o presente contrato será publicado no 
quadro mural e no site: www.torres.rs.gov.br, na forma de extrato, estando o mesmo publicado 
em sua íntegra no portal fly transparência e no portal LICITACON CIDADÃO do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio Grande do Sul. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO  
11.1. As partes elegem o foro da Comarca de Torres, com renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja para dirimir as questões judiciais relativas ou resultantes do presente 
contrato. 
 

 Torres, 04 de novembro de 2020. 
 
 
 
 
 
 

Carlos Alberto Matos de Souza 
Prefeito Municipal 

Contratante 
 
 
 
 

OLINA DOS SANTOS MATOS 
CPF nº 483.092.650-34 

CONTRATADA 


