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TERMO DE CONTRATO Nº 13/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 7/2019
(PROCESSO LICITATÓRIO N° 20/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N° 8/2019)

TERMO DE CONTRATO N°  13/2020 QUE
ENTRE  SI  CELEBRAM  A  CÂMARA
MUNICIPAL DE RIO DO SUL E  JUNCKES
DISTRIBUIDORA  LTDA  ME VISANDO
AQUISIÇÃO  PARCELADA DE  GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS,  MATERIAIS  DE  COPA E
COZINHA,  MATERIAIS  DE  LIMPEZA,
EPI`S,  PARA ATENDER  AO  PODER
LEGISLATIVO  MUNICIPAL  DE  RIO  DO
SUL.

A  Câmara  Municipal  de  Rio  do  Sul,  CNPJ  nº  83.622.985/0001-14,  com  sede
localizada à Praça 25 de Julho,  nº  01 – 2º  andar,  Centro Administrativo Municipal
Prefeito Helmuth Baumgarten, Bairro Centro, no Município de Rio do Sul/SC, adiante
denominada de Contratante, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. Cariso
Sávio  Giacomini e  a  Empresa  Junckes  Distribuidora  Ltda  Me,  CNPJ  nº
25.267.561/0001-82,  com sede  no  Município  de  Bom Retiro  -  SC,  Avenida  24  de
outubro,  s/n°,  Centro,  que  apresentou  os  documentos  exigidos  por  lei,  adiante
denominado de  Contratada,  neste ato representada pelo seu procurador(a),  Sr.(a)
Thiago  Simão  Weiss, FIRMAM  o  presente  Contrato  para  eventual  aquisição
AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E
COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI`S, para atender necessidade da Câmara
Municipal  de Rio  do Sul,  de  acordo com as Especificações do Edital  de  Licitação
(Pregão Presencial) e de acordo com os termos da Lei nº 10.520/02 e suas alterações
e,  subsidiariamente,  da  Lei  nº  8.666/93,  e  alterações  posteriores,  e  das  demais
normas legais  aplicáveis,  em face da classificação das propostas apresentadas no
Pregão Presencial CMRS/SC nº 08/2019, e da adesão à Ata de Registro de Preços
n° 7/2019, cujo resultado foi publicado no Diário Oficial dos Municípios, tendo sido o
preço oferecido pelo Fornecedor Beneficiário melhor classificado no certame acima
numerado, mediante as cláusulas e condições que seguem: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O  presente  contrato  tem  por  objeto  a AQUISIÇÃO  PARCELADA DE  GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E
EPI`S, para atender ao Poder Legislativo Municipal de Rio do Sul, durante o período
de validade da Ata do Registro de Preços (ARP) e nos valores que a Administração se
dispõe a pagar, conforme Anexo deste Contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO – DA COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
NA ASSINATURA DO CONTRATO
Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas no edital  e  na ARP,  as  quais  deverão  ser  mantidas  pelo  Fornecedor
Beneficiário durante a sua vigência.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS
O prazo de entrega dos produtos/materiais não poderá ultrapassar a 5 (dez) dias úteis
do recebimento da Ordem de Fornecimento e da Nota de Empenho pelo Fornecedor
Beneficiário.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL DE ENTREGA DO PRODUTO REGISTRADO
NO CASO DE CONTRATAÇÃO
Os produtos contratados deverão ser entregues no endereço constante no Preâmbulo
acima e constante no respectivo Edital e ARP.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VALIDADE DE CONTRATO
O prazo de validade deste contrato é de 12 meses, contado a partir da data da sua
assinatura.
PARÁGRAFO ÚNICO – DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO
Integram  este  CONTRATO  a  ARP e  o  Edital  do  Pregão  Presencial  CMRS/SC  nº
08/2019 e a proposta da Empresa  Junckes Distribuidora  Ltda Me,  classificada em
primeiro lugar para os itens 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 26, 27,
32,  34,  36,  40,  41,  43,  48,  49,  50,  53 no  certame  supramencionado, tudo
documentado no processo administrativo da licitação antes mencionado.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos produtos/materiais só estará caracterizada mediante o recebimento da
Ordem de Fornecimento e da Nota de Empenho pelo Fornecedor Beneficiário. 
PARÁGRAFO  PRIMEIRO  –  DA  OBRIGATORIEDADE  DE  ATENDIMENTO  DOS
PEDIDOS
O Fornecedor Beneficiário ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados pela
Contratante durante a vigência deste contrato, mesmo que a entrega deles decorrente
estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
PARÁGRAFO SEGUNDO – DO DOCUMENTO FISCAL QUE DEVE ACOMPANHAR
OS PRODUTOS
Os produtos/materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal ou Nota
Fiscal Fatura correspondente. 
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CLAÚSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
I – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Além  das  obrigações  resultantes  da  aplicação  da  Lei  nº  8.666/93  e  alterações
posteriores e demais normas pertinentes, são obrigações do CONTRATANTE: 

a)  Acompanhar  e  fiscalizar  a  execução  do  fornecimento  dos  produtos/materiais
contratados e atestar nas Notas Fiscais/Fatura a efetiva entrega do objeto contratado
e o seu aceite. 

b) Efetuar os pagamentos ao Contratado nos termos do Edital. 

c)  Notificar,  formal  e  tempestivamente,  a  CONTRATADA sobre  as  irregularidades
observadas no cumprimento deste Edital e ou Contrato; 

d)  Aplicar  as  sanções  administrativas  contratuais  pertinentes,  em  caso  de
inadimplemento. 

e)  Notificar  a  CONTRATADA  por  escrito  e  com  antecedência,  sobre  multas,
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

f)  Prestar  as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
Contratado; 

g) Garantir à CONTRATADA o acesso as instalações para a execução da entrega, em
horário de expediente.

II – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além  das  obrigações  resultantes  da  aplicação  da  Lei  nº  8.666/93  e  alterações
posteriores  e  demais  normas  pertinentes,  e  outras  disposições  do  Edital,  são
obrigações do Contratado: 

a) Entregar os produtos/materiais registrados nos prazos estabelecidos neste contrato,
em conformidade com a ARP e no Edital da Licitação, a contar data do recebimento da
Ordem de Fornecimento e da Nota de Empenho. 

b)  Entregar  os  produtos  nas  condições,  especificações,  quantidades  e  nos  locais
indicados neste contrato e no Edital da licitação. 

c) Substituir, às suas expensas, no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas
todos os produtos recusados na fase de recebimento. 

d) A Contratada deverá efetuar a substituição de produto entregue em desacordo com
a especificação em até 48 (quarenta e oito) horas a contar da notificação, quando
comprovada a impossibilidade de utilização do mesmo.

e) Atender prontamente as exigências da CMRS inerentes ao objeto do fornecimento. 

f) Responsabilizar-se por todos os tributos, taxas, contribuições fiscais e para fiscais
que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os produtos e serviços
prestados,  bem como se responsabilizar  pelo custo de frete na entrega,  e demais
custos inerentes ao fornecimento e instalação dos produtos vendidos. 

g) Manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas condições da habilitação.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS AO CONTRATADO
Salvo  ocorrência  de  caso  fortuito  ou  de  força  maior,  devidamente  justificado  e
comprovado, os casos de descumprimento total  ou parcial dos prazos e condições
desta  ARP e  do  Edital  Convocatório  sujeitará  a  contratada  às  seguintes  sanções
administrativas,  sem  prejuízo  da  possibilidade  de  rescisão  contratual  e  de
responsabilização civil e penal cabíveis: 
I – advertência;
II – multa:
a) de  0,5%  sobre  o  valor  inadimplente  do  contrato,  por  dia,  no  caso  de  atraso
injustificado por parte da CONTRATADA no cumprimento dos prazos de execução dos
serviços  ou  atraso  na  entrega  dos  bens  consumíveis  ou  soluções  de  vícios  ou
imperfeições constatadas no objeto, até o limite de 20%.
b) de 30% sobre o valor global,  constatado o descumprimento total das obrigações
assumidas.
PARÁGRAFO  PRIMEIRO  –  DO  DIREITO  AO  CONTRADITÓRIO  E  À  AMPLA
DEFESA
No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à
ampla defesa, facultada defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis
contados da respectiva intimação para as sanções previstas nos incisos no  Caput
desta Cláusula.
PARÁGRAFO SEGUNDO – DA COMPETÊNCIA PARA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES
As sanções previstas na Cláusula Sétima serão aplicadas pelo Presidente da Câmara
Municipal de Rio do Sul.
PARÁGRAFO TERCEIRO – DA COBRANÇA DAS MULTAS
As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da
empresa  detentora  da  Ata  ou,  se  for  o  caso,  cobrada  administrativamente  ou
judicialmente.

CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
Os preços serão fixos e irreajustáveis no período de validade deste Contrato e da Ata
de Registro de Preços, considerando seu prazo de validade estabelecido neste, exceto
nas situações excepcionais abaixo relacionadas.
PARÁGRAFO  PRIMEIRO  –  DA  POSSIBILIDADE  DE  REVISÃO  DO  PREÇO
REGISTRADO
O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo  à  Contratante  da  Ata  promover  as  necessárias  negociações  junto  aos
fornecedores.
PARÁGRAFO  SEGUNDO  –  DO  PREÇO  REGISTRADO  SUPERIOR  AO  DE
MERCADO
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado, a CMRS deverá: 
a) Convocar o Fornecedor Beneficiário visando a negociação para redução de preços
e sua adequação ao praticado pelo mercado. 
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b) O fornecedor será liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante
requerimento  fundamentado  com  apresentação  de  comprovantes  (notas  fiscais  de
aquisição  de  matérias  primas,  listas  de  preços  de  fabricante  etc.),  que  não  pode
cumprir as obrigações assumidas devido ao preço de mercado ter se tornado superior
ao preço registrado. Na hipótese de não-aceitação da justificativa apresentada, será
aplicada a  penalidade  correspondente  à  inexecução  total  –  30% (trinta  por  cento)
sobre o valor  constante da nota de empenho – caso a empresa não mantenha o
compromisso assumido. 
c)  Convocar  os  demais  Fornecedores  Beneficiários,  se  houver,  visando  igual
oportunidade de negociação. Na ocorrência da situação prevista neste parágrafo, a
CMRS poderá, a seu critério, revogar o contrato; não emitir Ordem de Fornecimento;
ou realizar procedimento licitatório para obtenção de contratação mais vantajosa.
PARÁGRAFO  TERCEIRO  –  DA  NÃO  OCORRÊNCIA  DE  ÊXITO  NAS
NEGOCIAÇÕES
Frustrada a negociação com os demais Fornecedores, a CMRS poderá, a seu critério,
revogar  o  item  respectivo  deste  contrato;  não  emitir  Ordem  de  Fornecimento;  ou
realizar procedimento licitatório para obtenção de contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO
O  pagamento  pelos  produtos  efetivamente  entregues  será  feito  pela  Contratante,
creditado em nome do Contratado,  em moeda corrente nacional,  mediante  Ordem
Bancária em conta corrente ou por cheque nominal ou por depósito em conta corrente,
uma vez  satisfeitas  as  condições  estabelecidas  neste  instrumento  convocatório,  e
ocorrerá até o décimo dia útil após a data do recebimento definitivo, consistente no
atesto da competente nota fiscal  ou fatura apresentada,  não podendo ser  imposta
qualquer espécie de multa ou juros moratórios por demora de até 3 (três) dias úteis
que ultrapassar a data de vencimento, após a data da referida Ordem bancária, se a
mesma foi  emitida tempestivamente. O contratado deverá indicar no envio da nota
fiscal os dados bancários completos para a efetivação do pagamento. A contratada
deverá apresentar, por ocasião dos pagamentos, todos os documentos solicitados pela
contratante.  A  contratante  poderá  deduzir  dos  pagamentos  importâncias  que,  a
qualquer título, lhe forem devidas pela contratada.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – DO CNPJ DO DOCUMENTO DE COBRANÇA
A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com
o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e da
proposta de preços, bem como na Nota de Empenho.
PARÁGRAFO SEGUNDO – DO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS
Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de Ordem Bancária,
serão realizados desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir  o
cumprimento  das  exigências  legais,  principalmente  no  que  se refere  às  retenções
tributárias.
PARÁGRAFO TERCEIRO – DO ENVIO DOS DOCUMENTOS FISCAIS
A empresa deverá enviar eletronicamente a fatura/nota fiscal ao Setor de Contabilidade
da  CMRS,  com  antecedência  mínima  de  3  (três)  dias  úteis  em relação  à  data  de
vencimento para o seguinte e-mail: <nfe@camarariodosul.sc.gov.br>, contendo o arquivo
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da Nota Fiscal eletrônica (NF-e)  .pdf  e o arquivo com extensão .xml  correspondente à
nota fiscal eletrônica na data de suas emissões, indicando inclusive os dados bancários
completos para depósito.

PARÁGRAFO QUARTO – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de dotação orçamentária
própria da CMRS, sob os seguintes números:

3.3.90.00.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas

3.3.90.30.22.00.00.00.00 – Material de limpeza e higienização

Saldo: R$ 549.562,30 (quinhentos e quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta e
dois reais e trinta centavos).

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DO CONTRATO
O contrato será cancelado automaticamente,  por decurso do prazo de vigência ou
quando não restarem fornecedores  registrados na ARP originária  deste  contrato e
procedimento licitatório:
PARÁGRAFO PRIMEIRO – DOS MOTIVOS DO CANCELAMENTO DO CONTRATO
O  Fornecedor  Beneficiário  da  ARP  originária  deste  contrato  terá  seu  registro
cancelado de pleno direito: 
I – Pela CMRS, assegurado o contraditório e ampla defesa quando: 
a) Descumprir as obrigações constantes do contrato. 
b) Não retirar ou aceitar a Ordem de Fornecimento ou a respectiva Nota de Empenho,
no prazo estabelecido no Edital licitatório, sem justificativa aceitável. 
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior
àqueles praticados no mercado. 
d) Der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do Registro de Preços. 
e)  Incorrer  em qualquer  das  hipóteses  de  inexecução  total  ou  parcial  de  contrato
decorrente do Registro de Preços. 
f) Houver razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração.
I.I – A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita pessoalmente ou
por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos
que deram origem ao registro de preços.
I.II  –  No  caso  de ser  ignorado,  incerto  ou  inacessível  o  endereço  do  Fornecedor
Beneficiário, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município,
considerando-se cancelado o preço registrado após 5 (cinco) dias úteis da publicação.
II – A pedido do Fornecedor Beneficiário da ARP quando:
a) Comprovar a ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita
execução  contratual,  decorrente  de  caso  fortuito  ou  de  força  maior,  devidamente
comprovado.

CLÁUSULA  DÉCIMA  PRIMEIRA  –  DA  AUTORIZAÇÃO  PARA  AQUISIÇÃO  E
EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO
As aquisições dos produtos registrados ocorrerão de acordo com as necessidades e
conveniências da CMRS e serão autorizadas, caso a caso, pelo Presidente da Câmara
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Municipal de Rio do Sul e mediante a emissão do documento denominado de Ordem
de Fornecimento e da respectiva Nota de Empenho.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – DA NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO
A emissão  da  Ordem  de  Fornecimento  e  da  respectiva  Nota  de  Empenho,  sua
retificação ou cancelamento, total ou parcial, serão igualmente autorizados pelo órgão
requisitante.
PARÁGRAFO SEGUNDO – DA COMUNICAÇÃO PARA RETIRADA OU ACEITAÇÃO
DA ORDEM DE FORNECIMENTO
O licitante vencedor do lote será comunicado, por escrito, eletronicamente (e-mail) ou
por correio, para a retirada ou aceitação da Ordem de Fornecimento acompanhada da
correspondente Nota de Empenho. 
PARÁGRAFO  QUARTO  –  DO  PRAZO  PARA  RETIRADA  OU  ACEITAÇÃO  DA
ORDEM DE FORNECIMENTO
O Fornecedor Beneficiário terá o prazo de até 3 (três) dias úteis, contados da devida
convocação, para aceitar ou retirar a Ordem de Fornecimento e a Nota de Empenho.
Em caso de recusa injustificada, serão aplicadas as sanções cabíveis.
PARÁGRAFO QUINTO – DOS MEIOS PARA CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO
Será considerada como confirmação do recebimento: a) mensagem eletrônica (e-mail)
ou correspondência por correio ou e-mail enviado pelo licitante vencedor; e b) coleta
do  relatório  emitido  pelo  e  a  lavratura,  pelo  servidor  responsável,  de  atestado
específico confirmando tal recebimento.
PARÁGRAFO SEXTO – DO INÍCIO DA CONTAGEM DOS PRAZOS
Todos  os  prazos  decorrentes  de  comunicação  fluirão  a  partir  da  confirmação  de
recebimento.

CLÁUSULA  DÉCIMA  SEGUNDA  –  DO  FISCAL  DO  CONTRATO  E  SUAS
ATRIBUIÇÕES
Ficam designadas as servidoras  Sandra Regina Orlando e Jenifer Aline Passing
como fiscais Titular e Suplente, respectivamente, dos contratos firmados através da
Ata  de  registro  de  preço  (ARP)  relativas  aos  objetos  desse  contrato,  a  fim  de
acompanharem a entrega dos produtos,  sua validade quando produtos  perecíveis,
verificando se cumprem os requisitos especificados no Anexo I - Termo de Referência
do  Edital  de  Licitação,  conferindo-lhe  as  seguintes  prerrogativas  e  obrigações
previstas na Resolução da CMRS n° 932, de 22 de janeiro de 2018.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ARQUIVAMENTO
A CMRS  manterá  cópia  autenticada  desta  Ata  e  dos  instrumentos  aditivos  que
eventualmente forem firmados, em arquivo próprio, por data de emissão, à disposição
dos órgãos de controle interno e externo.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
Para dirimir todas as questões oriundas da presente Ata, será competente o Foro da
Comarca de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, não sendo aceito outro Foro por
mais privilegiado que seja. 

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, foi
lavrado o presente Contrato, que depois de lido e achado conforme, é assinada, em 3
(três) vias de igual teor e forma, pelas partes, abaixo nomeadas, tendo sido arquivada
em ordem cronológica na CMRS e delas extraídas as cópias necessárias.

Rio do Sul, 20 de julho de 2020.

____________________________ ____________________________

CARISO SÁVIO GIACOMINI
PRES. CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

            THIAGO SIMÃO WEISS
JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA ME

[assinada digitalmente] [assinada digitalmente]

_______________________________ _____________________________

Testemunha
[assinada digitalmente]

Testemunha
[assinada digitalmente]
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ANEXO ÚNICO DO CONTRATO N° 27/2019
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 7/2019 –

PREGÃO PRESENCIAL N° 8/2019

ESPECIFICAÇÃO E VALOR DO CONTRATO:

PRESTADOR BENEFICIÁRIO:
Junckes Distribuidora Ltda Me, CNPJ nº 25.267.561/0001-82, com sede no Município de
Bom Retiro - SC, Avenida 24 de outubro, s/n°, Centro. Contato: (49) 99162-3961.  E-mail:
junckes.br@gmail.com

ITEM QUANT. UND. PRODUTO
VALOR

UNT.
VALOR
TOTAL

7 5

Embalagem
de 2.000ml

cada

Água  sanitária  –  Solução  aquosa  a
base de hipoclorito de sódio ou cálcio,
com teor de cloro ativo entre 2%P/P a
2,5%P/P,  em embalagem de  2  (dois)
litros,  opaca, com tampa de rosca ou
pressão. Devendo constar o percentual
de hipoclorito, número de lote, data de
fabricação, e validade do produto, além
das determinações exigidas na Portaria
n°  89/94,  da  Secretaria  de  Vigilância
Sanitária  do  Ministério  da  Saúde.
Validade do produto mínima de 6 (seis)
meses a contar da data de sua entrega
na Câmara Municipal de Rio do Sul

R$ 4,45

  

R$ 22,25

 

11 10
Embalagem

com 2.000 ml

Desinfetante de uso geral, germicida e
bactericida,  líquido,  com  componente
ativo a base de Cloreto de Benzalcônio
e  Glutaraldeído,  em  embalagem  de
2.000 ml (dois mil mililitros)

R$ 4,00 R$ 40,00

12 5
Embalagem
com 500ml

Detergente  líquido,  para  cozinha,
neutro, biodegradável, apresentado em
embalagem  de  500  ml  (quinhentos
mililitros) cada.

R$ 1,30 R$ 6,50

18 20
Pacotes com

10 und

Saco plástico de lixo, capacidade para
30 (trinta) litros, resíduo normal, Classe
I  –  Tipo  A,  medindo  59  cm x  62  cm
(centímetros), em embalagens com 10
(dez) sacos.

R$ 2,00 R$ 40,00

TOTAL R$108,75
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