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Processo no 754122

CoNTRATO No 005/22
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
GÂMARA MUNIcIPAL DE SÃO CARLOS E GOLD
BROTAS EMPRESA DE ÁGUAS EIRELI.

A GÂMARA MUNIGIPAL DE SÃO cenLOS, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ/MF sob o no 51.792.919/0001-04, com sede na Rua Sete de Setembro, no 2.078,
Centro, neste Município de São Carlos, SP, representado neste ato pelo seu Presidente,
ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO, brasileiro, casado, portador da Cedula de ldentidade
RG no 26.652.522-2 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o no '162.096.078-88, doravante
denominada CONTRATANTE, e a empresa GOLD BROTAS EMPRESA DE ÁGUAS
ElRELl, pessoa jurÍdica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 32.227.0151000183, com sede na Fazenda Dorimar, s/no, CampoAlegre, Brotas, SP, CEP 17380-000, neste
ato representada por FILIPE CRISTOFOLETI, brasileiro, casado, empresário, portador da
Cédula de ldentidade no 41 .821.977-1SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o no 369.115.46893, doravante denominada CONTRATADA, celebram entre si o presente contrato, regido
pela Lei Federal no 10.520, de17 de julho de2002, com aplicaçãosubsidiária Lei Federal no
8.666, de 21 de junho de 1993, e posteriores alterações, que obedecerá às seguintes
cláusulas e condições que mutuamente se obrigam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O objeto deste contrato é o fornecimento parcelado e contínuo de água mineral em galões
de 20 litros e em fardos com 12 (doze) garrafas de 500 ml, para consumo pelos Gabinetes e
Setores Administrativos da Câmara Municipal de São Carlos, pelo período de í 2 (doze)
meses, conforme processo administrativo no 754122, e de acordo com o constante no edital
Pregão Presencial no 001122, e seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA ExEcUÇÃo
2. As condições para a execução do objeto do presente encontram-se descritas no edital
Pregão Presencial no 001122 e seus anexos, em consonância com a Proposta da
CONTRATADA, que ficam fazendo parte integrante do presente instrumento,
independentemente de transcrição.

cLÁusuLA

- DO PREçO
presente contrato é estimado em R$ 40.560,00 (quarenta mil,
quinhentos e sessenta reais), sendo que o valor unitário do galão de água será de R$ 13,00
(treze reais) e o valor unitário do fardo com 12 (doze) garrafas de 500m1 será de R$ 13,00
TERCETRA

3.í. O valor total do

(treze reais).
3.2. O valor do contrato será fixo e irreajustável, durante toda a vigência do contrato.

GLÁUSULA QUARTA

- DA UGÊNCIA

4. O presente contrato entra em vigor na data de sua assinatura, estendendo-se

pelo

período de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA QUINTA. DOS RECURSOS
5. Os recursos financeiros para atendimento das despesas oriundas do presente encontramse especificadas na dotação orçamentária codificada sob o no 3.3.90.30.07., sob a
denominação Gêneros de Alimentação.
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CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES
6.í. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas acarretará a aplicação, a
juízo da CONTRATANTE, das seguintes penalidades, independentemente do cancelamento
da nota de empenho e da rescisâo contratual:
a) Advertência;
b) Multa de 3% (três por cento) do valor da Nota Fiscal, por dia de atraso na entrega dos
produtos ate o quinto dia, após o que se aplicará a multa prevista no item 6.2;
c) Multa de 10 o/o (dez por cento) do valor da Nota Fiscal, por dia de atraso na entrega, no
caso de reincidência de atraso num mesmo mês;
c) Suspensão temporária do direito de participar em licitação da CONTRATANTE e
impedimento de com ela contratar;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.
6.2. Pelo descumprimento de outras obrigações legais e contratuais, regularmente
apuradas: multa de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato.
6.3. As sanções de suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser cumuladas com
multa.

6.4. As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se
repetir o motivo.
6.5. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada do valor
devido à CONTRATADA, cobrada judicialmente ou extrajudicialmente, a critério da
Contratante.
6.6. Da intenção de aplicação de quaisquer das penalidades previstas, será concedido ptazo
para defesa prévia de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação, exceto nos casos em que
a sançáo for estabelecida com base no inciso lV do artigo 87 da Lei Federal no 8,666/93,
devidamente atualizada, onde há prazo de 10 (dez) dias para apresentação de defesa pelo
interessado, a contar da abertura de vista do respectivo processo, nos termos do artigo 87,
§3o da mesma lei.
6.7. Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da
notificação
CLÁUSULA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAçÃO
7. Fica vedada qualquer subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do
objeto ora licitado, sem expressa anuência da CONTRATANTE.

cLÁusuLA orrAVA - DA ExEcuçÃo GoNTRATUAL E Do PAGAMENTo
8.í. O fornecimento de água mineral será realizado semanalmente ou quinzenalmente,
conforme acordado pela Contratada e o Setor de Compras e Almoxarifado da Contratante.

8.1.1. A solicitação de entrega se fará pelo Setor de Compras por meio de e-mail
Contratada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, especificando

à
a

quantidade de galÕes e fardos de água mineral a serem entregues.

8"1.2. Caso os produtos não sejam entregues no prazo estipulado no item 8.1.1,

a

Contratada estará sujeita a receber as penalidades previstas neste edital.
8.í.3. O prazo de entrega admite uma única prorrogação, por igual período, a critério da
Administração, devendo ser justificado por escrito pela Contratada os motivos da dilação.
8.1.4. Eventualmente. poderá ser solicitada uma segunda entreqa adicional dentro do
período acordado entre as partes.
8.2. O recebimento dos produtos será realizado junto ao Setor de Compras e Almoxarifado
da Câmara Municipal, que no ato da entrega procederá a verificação se os mesmos
atendem a quantidade solicitada e estão de acordo com o estabelecido no Edital.
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8.2.1. Se os produtos atenderem às exigências, se dará o recebimento pelo Setor de
Compras e Almoxarifado, posteriormente pelo Fiscal do Contrato e seguirá a Nota Fiscal
para os demais procedimentos de pagamento;
8.2.2- Caso os produtos estejam em desacordo com os requisitos exigidos, hipótese que
impedirá o recebimento dos mesmos, a Contratada será obrigada a substituir, às suas
expensas, devendo sanar as divergências no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
8.3. São de inteira responsabilidade da Contratada o descarregamento e acondicionamento
dos produtos no local a ser indicado pelo Setor de Compras e Almoxarifado.
8.4. Os pagamentos serão efetuados em até 10 (dez) dias do recebimento dos produtos,
devendo ser apresentada a Nota Fiscal ao Departamento Administrativo e Financeiro,
devidamente atestada pelo Fiscal do contrato.
8.4.1. A Câmara Municipal poderá solicitar a comprovação do recolhimento de encargos e
tributos referentes aos serviços prestados, sob pena de retenção do pagamento e sem
prejuízo de cominação das penalidades previstas no edital, no contrato e na Lei Federal n
8.666/93.
8.5. Nas notas fiscais emitidas deverá constar, obrigatoriamente, o número da licitação e
deste contrato.
8.6. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente, devendo a
CONTRATADA informar o número do banco, da agência e conta bancária, ou através de
banco credenciado, a critério da CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS E DEVERES DA GONTRATANTE
9.1. São direitos da CONTRATANTE:
9.í.í. Aplicar as penalidades cabíveis à CONTRATADA caso não sejam respeitadas as
condições a que a mesma se obrigou;
9.1.2. Rescindir o presente contrato, de pleno direito e para todos os fins, em caso de
liquidação ou dissolução, concordata ou decretação de falência da CONTRATADA,
independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial e extrajudicial, podendo
ainda ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE nas hipoteses e condições
previstas na Lei Federal no 8.666/93, com alterações posteriores, e no caso de não
cumprimento ou cumprimento de quaisquer das cláusulas ajustadas no presente contrato.
9.2. São deveres da CONTRATANTE:
9.2.1. Efetuar o pagamento dos serviços contratados no prazo e forma ajustados.
9.2.2. Dar quitação do presente contrato quando do adimplemento da obrigação pela
CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉGIMA - DOS DIREITOS E DEVERES DA GONTRATADA
10.í. Sáo direitos da CONTRATADA:
'10.1.1. Receber o pagamento da quantia ajustada, no prazo e forma estabelecidos no
presente contrato, quando do adimplemento da obrigação a que se obrigou;
10.1.2. Receber quitação do presente contrato quando cumprida a obrigação a seu cargo.
í0.2. São deveres da CONTRATADA:
10.2.1. Responder pelo fornecimento de água mineral que realizar, na forma da lei;
10.2.2. Responsabilizar-se caso os produtos não atenderem aos requisitos da legislação
vigente e previstos em Edital;
10.2.3. Responsabilizar-se pela entrega semanal, descarregamento e acondicionamento dos
produtos no local indicado pela CONTRATANTE;
10.2.4. Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
edital Pregão Presencial a que está vinculado o presente contrato;
10.2.5. Arcar com as despesas incorridas na contratação de pessoal, encargos sociais,
trabalhistas, securitários e quaisquer tributos incidentes direta ou indiretamente, sobre ou
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decorrentes

do cumprimento do objeto deste, sem direito a pleitear reembolso à

CONTRATANTE.

cLÁusuLA DÉcrMA eRTMETRA - DA FrscALrzAçÃo
1í.1. A CONTRATANTE reserva-se o direito de fiscalizar os serviços que estão sendo
executados, sujeitando-se a CONTRATADA, no caso de descumprimento de suas
obrigaçôes, à aplicação das penalidades previstas neste contrato.
11.2. A fiscalização dos serviços será exercida pelo Sr. MARCELO KILIAN DE ALMEIDA,
Analista de Gestão, tendo como suplente na sua ausência o Sr. GABRIEL VEL|Nl, Analista
Financeiro.

11.3.

A

CONTRATANTE,

por intermédio do Fiscal do Contrato, promoverá o

acompanhamento e a fiscalização da prestaçáo dos serviços, sob aspectos qualitativos e
quantitativos, realizando anotaçôes em registro próprio de falhas e ocorrências detectadas e
realizará a conferência das Notas Fiscais, realizando o atesto destes e encaminhando-os
para a Diretoria Administrativa e Financeira para respectivo pagamento.
11.4, A ação ou omissão, total ou parcial, de fiscalização por parte da CONTRATANTE não
cessará nem diminuirá a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das
obri§ações estipuladas neste contrato, nem por quaisquer danos contra terceiros ou
irregularidades constatadas.
GLÁUSULA DÉGIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
12.1. O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o presente contrato nas hipóteses
previstas nos art. 77,78, incisos I a Xll, e 79 da Lei Federal 8.666, de21de junho de 1993,
e alterações posteriores, sem prejuízo das penalidades pertinentes.
í2.2. No caso de rescisão, a CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE
previstos na legislação.
GLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
í3. Fica eleito o Foro da Comarca de São Carlos para dirimirem-se eventuais controvérsias
oriundas do presente contrato, em detrimento de outro, por mais privilegiado que seja.
E assim por estarem justos e contratados lavra-se o presente instrumento em três vias de
igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e
testemunhas abaixo.
São Carlos, 18 de março de 2022.

Gold Brotas Empresa de Águas EIRELI
CONTRATADA
Testemunhas:
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(conforme Anexo LC-01, com redação dada peta Resolução no 11/2021 TCE-SP)
Preqão Presencial no 01/2022
Processo Administrativo no 754122

contratante: cÂunnn MUNtctpAL or sÃo cARLos
CoNTRATO No 005/22
Objeto: fornecimento parcelado e contínuo de água mineral em galões de 20 litros e em fardos com 12 (doze) ganafas de 500
ml, para consumo pelos Gabinetes e Setores Administrativos da Câmara Municipal
Contratada: GOLD BROTAS EMPRESA Oe ÁCUeS etRelt
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1.
a)

Estamos CIENTES de que:

2.
a)
b)

Damo-nos por NOTIFICADOS para:

o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo
trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestaçóes de interesse, Despachos e
b)
Decisóes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletronico, conforme dados abaixo indicados, em
consonância com o estabelecido na Resoluçáo no 01/201 1 do TCESP;
c)
além de disponÍveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisôes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformldade com o artigo 90 da Lei Complementar no 709, de 14 de janeiro
de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d)
as informaçÕes pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico
do "Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP", nos termos previstos no Arligo 20 das lnstruçóes no0112020, conforme
"Declaraçáo(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
e)
é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicaÇão;
Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa,
interpor recursos e o que mais couber.

São Carlos, 18 DE MARÇO D82022.
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