
 

 

 
MUNICÍPIO DE CAPIVARI DO SUL 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

 

 

 

CONTRATO Nº 11/2015 

 

O MUNICÍPIO DE CAPIVARA DO SUL, de um lado, aqui representado por pelo (a) 

Prefeito Municipal, o Senhor MARCO ANTONIO MONTEIRO CARDOSO, brasileiro, 

casado, Agente Público Municipal, residente e domiciliado nesta cidade de Capivari do Sul – 

RS, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado a empresa COOPVIVA- 

COOPERATIVA DE CONSUMO E COMERCIALIZAÇÃO DOS PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS DO LITORAL NORTE LTDA CNPJ nº 10.917.361/0001-50 localizada 

na Estrada RS 030, km 80, nº 2505- Entroncamento- Osório/RS, aqui neste ato representada pela 

Senhora Sandra Regina da Silva Rauer, CPF nº 74704117049, doravante denominada 

CONTRATADA, tem justo e acordado o presente contrato nos termos da Chamada Pública nº 

01/2015: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

1.1– Aquisições de gêneros alimentícios para as escolas, conforme relação abaixo: 

 
ITEM DESCRIÇÃO - 

AGRICULTURA FAMILIAR 
ESCOLAS 

MAIS 

EDUCAÇÃO 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

VENCEDOR 

01 Aipim descascado 250 
50 

4,85 1.455,00 COOPVIVA 

02 Alface, tenra, em boas condições 

para consumo.  

1000 
200 

1,60 1.920,00 COOPVIVA 

03 Batata doce, de primeira, sem 

ferimento ou defeitos, livre de 

terra e corpos estranho aderente a 

espécie externa. 

200 
40 

2,30 552,00 COOPVIVA 

05 Beterraba inteira, sem folhas, de 

primeira, tamanho médio a 

grande, sabor e cor próprios da 

espécie, uniformes, frescas, sem 

ferimento ou defeitos, não 

fibrosa, livre de terra e corpos 

estranhos aderente a espécie 

externa 

300 
60 

2,50 900,00 COOPVIVA 

06 Brócolis hibrido 

 

250 
50 

2,80 840,00 COOPVIVA 

08 Couve manteiga, frescas, sem 

ferimentos, em boas condições 

para consumo. 

450 
90 

1,50 810,00 COOPVIVA 

09 Couve-Flor de 1ª qualidade, 

livres de fungos; tamanho de 

médio a grande. 

150 
30 

2,68 482,40 COOPVIVA 



13 Moranga Cabotiá, sem ferimento 

ou defeito, em boas condições 

para consumo. 

50 
10 

2,49 149,40 COOPVIVA 

15 Pimentão verde. 500 
100 

5,15 3.090,00 COOPVIVA 

17 Repolho verde sem podar, firme 

e tenro, sem áreas escuras, 

frescos, com coloração e 

tamanho uniformes e típicos da 

variedade, sem sujidades ou 

outros defeitos que possam 

alterar sua aparência e qualidade. 

400 
80 

2,50 1.200,00 COOPVIVA 

18 Rúcula, tenra, em boas condições 

para consumo 

50 
10 

1,85 111,00 COOPVIVA 

21 Tempero verde, de boa 

qualidade, livre de fungos, tenro 

e de boa aparência.  

300 
- 

1,35 405,00 COOPVIVA 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: 

2.1- O preço total ajustado é de R$ 11.914,80 (Onze mil novecentos e quatorze reais e oitenta 

centavos) pelo fornecimento total dos itens a serem entregues na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Capivari e Escola municipal Telbio Farias Cardoso e Escola Municipal de 

Educação Infantil Mundo Encantado, conforme cronograma entregue pela Nutricionista da 

Escola, num prazo máximo de 24 horas após solicitação. 

2.2 - No valor 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. 

2.3- Não haverá reajuste de valores. 

2.4- O CNPJ da contratada constante no Documento Fiscal deverá ser o mesmo da 

documentação apresentada no processo licitatório. 

2.5- O pagamento será efetuado, de acordo com a quantidade de mercadoria entregue no 

período, mediante aferição da Nutricionista e o Conselho Municipal de Alimentação escolar e 

extração de Nota Fiscal. 

2.6- O pagamento será efetuado por depósito bancário, em conta corrente indicada de 

titularidade da CONTRATADA, ficando as tarifas bancárias, se houver, por conta do 

fornecedor. 

2.7- O contrato terá vigência a contar da sua assinatura até 30/12/2015, ou enquanto durar o 

estoque. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA FORMA DE ENTREGA: 

3.1- Os produtos deverão ser entregues na Escola Municipal de Ensino Fundamental Capivari 

e Escola Municipal Telbio Farias Cardoso e Escola Municipal de Educação Infantil Mundo 

Encantado, conforme cronograma elaborado pela Nutricionista da Escola. 

 

CLÁUSULA QUARTA- DO PRAZO DE ENTREGA: 

4.1- Os hortifrutigranjeiros deverão ser entregues na Escola Municipal de Capivari e Escola 

Municipal Telbio Farias Cardoso e Escola Municipal de Educação Infantil Mundo Encantado, 

nas segundas-feiras, no horário compreendido entre às 08h00min às 11h00min e das 

13h30min ás 16h30min, no período de até 24hs da solicitação da Secretaria de Educação. 

 

 

 

 



CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1- Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta 

da seguinte dotação: 

 

             0717412.361.0159.2019 3339030000000 PNAE – reduz 3549-1 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

4.1- A contratada que não satisfazer os compromissos assumidos será aplicado às 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 irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 

prejuízo ao resultado: advertência; 

d) 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 0,5% sobre o valor atualizado 

do contrato; 

e) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

administração pelo prazo de 1 ano e multa de 8% sobre o valor atualizado do contrato; 

f) 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. 

g) 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 5 (cinco) anos, cumulada com multa de 12% sobre 

o valor atualizado do contrato. 

h) Outras penalidades em função da natureza da infração, o Município aplicará as demais 

penalidades previstas na Lei 8.666/93.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS CASOS DE RESCISÃO 

5.1- 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.                                          

5.2- 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 SEXTA – DA VINCULAÇÃO 

6.1- 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 01/2015, como se aqui estivessem transcritas suas disposições. 

 

 

 

 



CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO 

7.1- As partes elegem o foro da Comarca de Palmares do Sul, com renúncia a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja para dirimir as questões judiciais relativas ou resultantes do 

presente contrato. 

7.2- Este contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura. E assim, por estarem 

justos e contratados, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, na 

presença das testemunhas instrumentárias. 

 

 

 

 

Capivari do Sul, 23 de fevereiro de 2015. 

 

 

 

__________________________________ 

Marco Antonio Monteiro Cardoso 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

 

 

 

________________________________ 

COOPVIVA- Coop. de Cons. e Comerc. Dos Peq. Prod. Rurais do Litoral Norte 

Ltda 

Contratada 

 

 

 

 

 

 

 

Visto Jurídico                                                                                  


