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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 079/2019, 

QUE ENTRE SI CELEBRAM: 

 

O MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO, Estado do Rio Grande do Sul, Pessoa Jurídica de 

Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 89.030.639/0001-23, com sede na Avenida Rio 

Branco, nº 234, Centro do Município de Liberato Salzano/RS, neste ato representado pelo seu Prefeito 

Municipal, Sr. Gilson de Carli, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 3039305986, 

inscrito no CPF sob o nº 450.250.450-53, residente e domiciliado neste Município, para tal 

denominado de CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa VAGNER COVER 01556505051, 

Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ 24.052.796/0001-94, com sede na Rua Almirante 

Tamandaré, nº 361, Centro do Município de Liberato Salzano/RS, por intermédio de seu representante 

legal, o Sr. Vagner Cover, portador da carteira de identidade nº 1099916551, inscrito no CPF sob o 

nº 015.565.050-51, residente e domiciliado na Rua Santo Antônio, 100, em Liberato Salzano/RS, de 

ora em diante denominada de CONTRATADA, mediante as cláusulas e condições que, mútua e 

reciprocamente, elegem, pactuam e aceitam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS 

O presente contrato tem como fundamentos legais e será executado segundo: 

a) As disposições da Lei nº 8.666/93 e legislação complementar vigentes e pertinentes à 

matéria; 

b) Os preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, no que couber, os princípios 

da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 54, da Lei nº 

8.666/93, combinado com o inciso XII do art. 55 do mesmo diploma legal;  

c) O Processo Licitatório nº 54/2019 – Carta Convite nº 04/2019 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de gêneros alimentícios para merenda 

escolar nas Escolas Municipais, bem como atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação 

e Cultura, conforme especificações e quantitativos abaixo: 

Item Quant. Unid. Especificação Marca 
Preço 

Unit. 
Preço Total 

6 60,00 PCT Arroz branco tipo 1, pct 5kg  12,29 737,40 

18 20,00 UN Canela em pau 20 g  2,89 57,80 

19 10,00 UN Canela em pó pote 30g  2,44 24,40 

22 350,00 KG Carne de frango (coxa e sobrecoxa)  7,49 2.621,50 

26 40,00 PCT Coco ralado 100 g  3,74 149,60 

28 20,00 POT Cravo da índia 15g  2,99 59,80 

31 50,00 UN Ervilha emb. Sachê de 300 gr  1,99 99,50 

32 100,00 PCT Farinha de milho pct 1kg  2,15 215,00 

36 55,00 UN Fermento químico em pó 250 g  6,59 362,45 

41 200,00 EMB 

Massa de sêmola com ovos, fortificada com 

ferro e ácido fólico, tipo espaguete, de boa 

qualidade, embalagem de 500g 

 2,79 558,00 

42 200,00 EMB 

Massa de sêmola com ovos, fortificada com 

ferro e ácido fólico, tipo parafuso, de boa 

qualidade, embalagem de 500g 

 2,79 558,00 

43 80,00 UN 
Milho verde embalagem sachê peso líquido 

300g 
 1,99 159,20 

45 200,00 UN Óleo de soja 900 ml  4,19 838,00 

47 120,00 PCT Polvilho doce pct 500g  3,49 418,80 

49 55,00 PCT Sal fino pct 1kg  1,14 62,70 

50 30,00 PCT Sal amoníaco pct 100g  1,49 44,70 

TOTAL R$ 6.966,85 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE FORNECIMENTO 
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Os produtos constantes no objeto, a serem adquiridos em parcelas de acordo com as 

necessidades da Administração Municipal e solicitação da Secretária Municipal de Educação e 

Cultura, deverão ser entregues na prefeitura Municipal de Liberato Salzano ou em local designado. 

Subcláusula única - O produto a ser entregue deverá observar rigorosamente as 

especificações e condições estabelecidas no ato de convocação. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O preço global deste contrato é de R$ 6.966,85 (seis mil, novecentos e sessenta e seis reais 

com oitenta e cinco centavos), conforme consta na proposta apresentada pela Contratada no respectivo 

processo licitatório. 

Subcláusula Primeira – O pagamento será efetuado na medida em que forem entregues os 

produtos ao setor responsável, mediante a apresentação de nota fiscal. 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste instrumento correm por conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 

Projeto/Atividade Recurso Despesa/Ano Descrição 

2.046.3390.30 1003 90/2019 Convenio Merenda Escolar FNDE 

2.046.3390.30 1 89/2019 Convenio Merenda Escolar FNDE 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA  

O presente Contrato terá vigência da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2019, 

podendo ser prorrogado se ambas as partes concordarem, mediante Termo Aditivo.  

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

São obrigações e responsabilidades do CONTRATANTE: 

I – empenhar os recursos necessários, garantido o pagamento das Notas Fiscais em dia, nos 

prazos e condições ajustadas neste Contrato; 

II – controlar e acompanhar toda a execução do contrato;  

São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 

 I - Formar o quadro de pessoal necessário à execução do objeto contratado, sendo a única 

responsável por seus empregados no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, 

previdenciária, seguros e demais encargos e cominações legais;  

II – Arcar com os custos de deslocamento até o local onde a serviço será realizado, se houver; 

III - Executar os serviços, objeto deste contrato, nas especificações contidas neste Edital e 

seus Anexos; 

IV - Manter, durante toda a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações 

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

V - Recolher todos os tributos resultantes do fornecimento e/ou execução do objeto deste 

contrato; 

VI - Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados, facilitando o 

acompanhamento e a fiscalização por parta de Contratante; 

VII - Responder pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 

ou dolo na execução do presente contrato; 

VIII - Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que 

praticada por seus empregados quando da execução do serviço objeto deste contrato; 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO DO CONTRATO 

O presente Contrato poderá ser rescindido na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas 

no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, independentemente de interpelação ou notificação judicial.  

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES 

A Contratada ao deixar de cumprir qualquer das obrigações assumidas ficará sujeita as 

sanções previstas nesta Cláusula, nos termos dos Artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93.  
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Subcláusula Primeira - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o Contratante poderá 

garantida prévia defesa, além de rescindir o Contrato, aplicar à Contratada as seguintes sanções:  

I – Advertência;  

II – Multa;  

III – Suspensão temporária de contratar com o Município, por prazo não superior a 2 (dois) 

anos; e 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 

base no inciso anterior. 

Subcláusula Segunda – No caso de atraso ou negligência na entrega dos objetos, será 

aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da mercadoria. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FISCAL DO CONTRATO 

O Contratante nomeia e constitui neste ato o Sr(a). Aline Busanello, como fiscal desta 

contratação, na condição de Nutricionista. 

Subcláusula Primeira – O fiscal deste contrato terá, entre outras, as seguintes atribuições: 

fiscalizar a execução deste contrato; comunicar ao Contratante sobre descumprimento; e solicitar a 

Administração a aplicação de penalidades por descumprimento de cláusula contratual. 

Subcláusula Segunda - A fiscalização atuará durante toda a vigência do presente contrato. 

Subcláusula Terceira - A fiscalização exercida não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade verificada durante a execução deste 

contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO  

As partes elegem o Foro de Constantina/RS, com exclusão de qualquer outro por mais 

privilegiado que seja para dirimir questões oriundas do presente contrato que não puderem ser 

resolvidas pelas partes. 

E, por estarem às partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma, assistidas por duas testemunhas para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 

Centro Administrativo Municipal Wilson Boeni Gewehr de Liberato Salzano/RS, aos 29 dias do mês 

de julho do ano de 2019. 

 

 

Município de Liberato Salzano 

Gilson De Carli - Prefeito Municipal 

Contratante                                                                                         

 

Vagner Cover 01556505051 

Vagner Cover  

Contratada 

 

 

 

Aline Busanello 
Nutricionista - CRN 2 13446 

Fiscal de Contrato  

 

 

 

Testemunhas:  

 

 

Nome: Anderson Vani 

CPF: 228.258.548-97 

 

 

 

 

Nome: Liliane Barbosa 

CPF: 727.407.521-72 

 

 


