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I.J.   ............................................................   
  

O  Município  de  Belo  Horizonte,  CNPJ  18.715.383/0001-40,  neste  ato  representado  pela  Secretária  Municipal               
de  Assistência  Social,  Segurança  Alimentar  e  Cidadania,  Maíra  da  Cunha  Pinto  Colares,  doravante               
denominado  CONTRATANTE  e  a  empresa  Primary  Comércio  Varejista  LTDA,  estabelecida  na  Av.  Cris�ano               
Machado,  nº  10746,  Jardim  Guanabara,  Belo  Horizonte  –  MG,  CNPJ  30.416.869/0001-82,  representada  por               
Euler  Fuad  Nejm,  CPF  no  317.905.186-87,  neste  ato  denominada  CONTRATADA,  celebram  o  presente               
contrato,  decorrente  da  Dispensa  de  Licitação  nº  045/2021,  Processo  Administra�vo  no  01-031.202/21-55,  e               
em  conformidade  com  o  Decretos  Municipais  nº  10.710/2001  e  nº  15.113/13  e  com  as  Leis  Federais  n°                   
13.709/2018   e   8.666/93   mediante   as   seguintes   cláusulas   e   condições:   

CLÁUSULA   PRIMEIRA   –   DA   FUNDAMENTAÇÃO   LEGAL   
  

O  presente  Contrato  é  firmado  mediante  Dispensa  de  Licitação,  em  caráter  emergencial,  com  fulcro  no  inciso                  
IV  do  ar�go  24  da  Lei  Federal  nº  8.666/93,  observadas  as  formalidades  do  ar�go  26,  caput,  da  mesma  Lei,                     
com   os   pareceres   e   informações   constantes   do   presente   processo.   

CLÁUSULA   SEGUNDA:   DO   OBJETO   
  

Aquisição  de  gêneros  alimen�cios  não  perecíveis  –  chocolate  em  pó,  para  compor  os  cardápios  das  unidades                  
socioassistenciais  e  dos  restaurantes  populares,  a  fim  de  atender  às  recomendações  nutricionais  e  garan�r  a                 
execução   das   refeições   e   atendimento   aos   beneficiários,   para   o   período   de   180   (cento   e   oitenta)   dias.   

CLÁUSULA   TERCEIRA:   DA   VIGÊNCIA     
  
 A  vigência  do  presente  contrato  será  de  180  (cento  e  oitenta)  dias  ininterruptos  e  consecu�vos  a  par�r  da                     

data  de  sua  assinatura,  podendo  ser  rescindido  em  qualquer  tempo  mediante  comunicação  prévia  do                
contratante,   em   função   de   contratação   oriunda   de   licitação.   

CLÁUSULA   QUARTA:   DO   VALOR     
  

O   presente   contrato   tem   o   valor   de   R$19.836,00   (dezenove   mil,   oitocentos   e   trinta   e   seis   reais).   

CLÁUSULA   QUINTA:   DAS   DOTAÇÕES   ORÇAMENTÁRIAS   
  

As  despesas  decorrentes  da  execução  do  presente  contrato  serão  acobertadas  pelas  seguintes  dotações               
orçamentárias:   

  
1010.1100.08.306.132.2120.0002.339032.03.00.00.1.00   

1010.1100.23.692.132.2327.0001.339030.39.00.00.1.00   
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CLÁUSULA   SEXTA:   DOS   LOCAIS,   PRAZO   E   CONDIÇÕES   DE   ENTREGA   

  
6.1.  A  entrega  do  produto  será  realizada  mensalmente,  no  prazo  de  até  10  (dez)  dias  úteis,  contados  a  par�r                     
do   recebimento,   conforme   quan�ta�vos   definidos   nas   Notas   de   Empenho.   

  
6.1.1.  Por  prazo  de  entrega  entende-se  a  entrega  defini�va  do  produto,  ou  seja,  em  perfeitas                 

condições.   
  

6.1.2.  Na  contagem  do  prazo  estabelecido,  excluir-se-á  o  dia  do  recebimento  e  incluir-se-á  o  do  limite                  
para   entrega.   

  
6.2.   As   entregas   deverão   ser   realizadas   nos   endereços   indicados   no   ANEXO   II   deste   contrato.   

  
6.3.  A  CONTRATADA  responsabilizar-se-á  pelo  transporte  do  produto  de  seu  estabelecimento  até  o  local                
determinado   para   entrega,   bem   como   pelo   seu   descarregamento,   sem   ônus   para   o   CONTRATANTE.   

  
6.4.  Os  gêneros  alimen�cios  entregues  pelo  Fornecedor  poderão  ser  objetos  de  análise,  por  amostragem,  a                 
critério  da  Administração  Pública  ou  Autoridade  Sanitária  competente,  para  verificar,  a  qualquer  tempo,  a                
qualidade   do   produto   adquirido.     

  
6.4.1.  O  Núcleo  de  Controle  de  Qualidade  (NCQ),  da  SMASAC/SUSAN,  poderá  encaminhar  amostras               
dos   gêneros   alimen�cios   estocados,   para   reavaliação   laboratorial,   nos   termos   da   legislação   aplicável;     

  
6.4.2.  Será  de  responsabilidade  do  fornecedor  o  ônus  das  análises  e  a  correção  dos  problemas                 
ocorridos;     

  
6.5.   Os   produtos   deverão   ser   entregues   com   data   de   fabricação   recente.   

  
6.5.1.  Quando  determinado  o  prazo  de  validade  na  embalagem  do(s)  produto(s),  o(s)  mesmo(s)               
deverá(ão)   ser   entregue(s)   com   no   mínimo   90%   da   sua   vida   de   prateleira.   

  
CLÁUSULA   SÉTIMA:   DO   ACOMPANHAMENTO,   FISCALIZAÇÃO   E   RECEBIMENTO   DO   PRODUTO   

  
7.1.   A   fiscalização   e   acompanhamento   da   execução   do   objeto   serão   realizados   pela   Gerência   de   Logís�ca   e     
Controle   de   Qualidade,   e   pela   Diretoria   de   Unidades   de   Alimentação   Popular,   SUSAN.   

  
7.2.  O  acompanhamento  do  recebimento  do  objeto  será  realizado  por  fiscal,  ou  comissão  cons�tuída  para                 
este   fim,   no   local   designado   pelo   CONTRATANTE   e   obedecerá   ao   seguinte   trâmite:     

  
DL   045/2021                                                                                                                                             Página   2   de   12   

  



                         SECRETARIA   MUNICIPAL   DE   ASSISTÊNCIA   SOCIAL,   SEGURANÇA   ALIMENTAR   E   CIDADANIA   
                                                          GERÊNCIA   DE   LICITAÇÕES   E   CONTRATOS   

  
______________________________________________________   

  
CONTRATO  DE  AQUISIÇÃO  DE  GÊNEROS  ALIMENTÍCIOS  NÃO         
PERECÍVEIS  –  CHOCOLATE  EM  PÓ,  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  O            
MUNICÍPIO  DE  BELO  HORIZONTE  E  A  EMPRESA  PRIMARY          
COMERCIO   VAREJISTA   LTDA.     

  
PROCESSO   01-031.202/21-55   

  
  

7.2.1.  a  Contratada  dirigir-se-á  aos  locais  das  entregas  munida  da  Nota  Fiscal  e  da  Nota  de  Empenho  ou                    
outro   instrumento   hábil,   respec�vos;   

  
7.2.2.  a  comissão/fiscal,  de  posse  dos  documentos  apresentados  pela  Contratada,  receberá  os              
produtos  provisoriamente,  para  verificação  de  especificação,  quan�dade,  preços,  prazos  e  outros             
per�nentes;   

  
7.2.2.1.   encontrando   irregularidade,   fixará   prazo   para   correção   pela   contratada;     

  
7.2.2.2.   aprovando,   receberá   defini�vamente   mediante   recibo   aposto   na   Nota   Fiscal.   

    
7.3.  Em  caso  de  irregularidade  não  sanada  pela  Contratada,  a  comissão/fiscal  reduzirá  a  termo  os  fatos                  
ocorridos   e   encaminhará   ao   órgão   competente   para   providências   de   penalização.   

  
CLÁUSULA   OITAVA:   DAS   OBRIGAÇÕES   DA   CONTRATADA   

  
8.1.   Cumprir   rigorosamente   os   prazos   e   condições   de   entrega   pactuados.   

  
8.2.   Entregar   os   produtos   no   local   es�pulado   pelo   CONTRATANTE.   

  
8.3.   Entregar   os   produtos   de   acordo   com   as   especificações   constantes   no   Anexo   I.     

  
8.4.  Arcar  com  todas  as  despesas  per�nentes  ao  fornecimento  ora  contratado,  tais  como  tributos,  fretes,                 
embalagens   e   demais   encargos.   

  
8.5.  Responsabilizar-se  pelo  transporte  do  objeto  de  seu  estabelecimento  até  o  local  determinado,  bem                
como   pelo   seu   descarregamento   até   o   interior   do   local   es�pulado   pelo   CONTRATANTE.   

  
8.6.  Responder,  integralmente,  por  todos  e  quaisquer  danos  e/ou  prejuízos  causados  ao  CONTRATANTE  ou  a                 
terceiros,  tendo  como  agente  a  CONTRATADA,  por  seus  prepostos  ou  estranhos,  decorrentes  da  execução  do                 
contrato/fornecimento  do  objeto,  não  reduzindo  ou  excluindo  a  responsabilidade  o  mero  fato  da  execução                
ser   fiscalizada   e   acompanhada   por   parte   do   CONTRATANTE.     

  
8.7.  Manter,  durante  toda  a  execução  do  fornecimento,  o  registro  no  SUCAF  atualizado/a�vo  com  todos  os                  
documentos/cer�dões   válidos,   sob   pena   de   suspensão   do   pagamento:   
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8.7.1.  Regularizar  o  SUCAF  no  prazo  máximo  de  03  (três)  dias  úteis,  contados  a  par�r  da  ra�ficação  da                    
dispensa,  quando  a  situação  cadastral  atual  do  licitante  inviabilizar  a  emissão  da  Nota  de  Empenho,                 
sob   pena   de   aplicação   da   penalidade   de   advertência   ao   licitante.   

  
8.8.  Manter  em  compa�bilidade  com  as  obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  exigidas                
neste   contrato,   em   cumprimento   ao   disposto   no   Inciso   XIII   do   ar�go   55   da   Lei   8.666/93.   

  
8.9.  Responsabilizar-se  pelos  salários,  encargos  sociais,  previdenciários,  securitários,  taxas,  impostos  e             
quaisquer  outros  que  incidam  ou  venham  a  incidir  sobre  seu  pessoal  necessário  à  execução  deste  contrato,                  
bem   como   sobre   a   mercadoria.   

  
8.10.  Apresentar,  sempre  que  solicitado  pelo  Contratante,  comprovação  de  cumprimento  das  obrigações              
tributárias   e   sociais,   legalmente   exigíveis.   

  
8.11.  Atender,  no  prazo  máximo  de  2  (dois)  dias  úteis,  às  convocações  para  re�rada  da  Nota  de  Empenho,  nos                     
casos   em   que   não   for   possível   o   envio   pelo   CONTRATANTE.   

  
CLÁUSULA   NONA:   DAS   OBRIGAÇÕES   DO   CONTRATANTE   

  
9.1.   Acompanhar   e   fiscalizar   a   execução   do   objeto   contratado.     

  
9.2.  Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  per�nentes  que  venham  a  ser  solicitados  pela                
CONTRATADA.   

  
9.3.  Pagar  no  vencimento  a  fatura  apresentada  pela  CONTRATADA  correspondente  ao  fornecimento  do(s)               
equipamento(s).     

  
9.4.  No�ficar  a  CONTRATADA,  comunicando  formalmente,  sobre  quaisquer  irregularidades  referentes  a  esta             
aquisição,   fixando-lhe   prazo   para   correção.   

  
9.4.1.  A  no�ficação  será  encaminhada  por  e-mail  ou  outro  meio  de  comunicação  eficaz  sendo  que  este                  
deverá   ser   assinado,   datado,   carimbado   e   reenviado   em   24   (vinte   e   quatro)   horas.   

  
9.5.  Preparar  e  instruir  para  pagamento  as  Nota  Fiscal/Faturas  apresentadas  pela  CONTRATADA  e  remetê-las                
em   tempo   hábil   ao   setor   competente.   
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CLÁUSULA   DÉCIMA:   DAS   CONDIÇÕES   DE   PAGAMENTO   
  

10.1.   A   CONTRATADA   deverá   emi�r   Notas   Fiscais/Faturas   conforme   legislação   vigente.   
  

10.2.  Os  documentos  fiscais  deverão,  obrigatoriamente,  discriminar  a  marca  e  o  quan�ta�vo  dos  itens                
efe�vamente   entregues.   

  
10.3.  Os  documentos  fiscais  deverão  ser  atestados  pelo  fiscal  ou  comissão  responsável  pelo  recebimento  do                 
produto,   após   o   recebimento   defini�vo   do   mesmo.     

  
10.4.  O  pagamento  será  efetuado  pela  Diretoria  de  Planejamento,  Orçamento  e  Finanças  da  SMASAC  em  até                  
30   (trinta)   dias,   contados   a   par�r   do   recebimento   defini�vo.     

  
10.5.  Na  decorrência  de  necessidade  de  providências  complementares  e/ou  irregularidades  na  emissão  da               
Nota  Fiscal/Fatura,  o  decurso  do  prazo  de  pagamento  será  interrompido,  reiniciando  sua  contagem  a  par�r                 
da  data  de  sua  reapresentação  devidamente  regularizada,  caso  em  que  não  será  devida  atualização                
financeira.     
    

CLÁUSULA   DÉCIMA   PRIMEIRA:   DAS   SANÇÕES   ADMINISTRATIVAS   
  

11.1.  O  descumprimento  total  ou  parcial  das  obrigações  assumidas,  caracterizará  a  inadimplência  da(o)               
Adjudicatária/Fornecedor,   sujeitando-a(o)   às   seguintes   penalidades:   

  
11.1.1.   advertência;   

  
11.1.2.   multas,   nos   seguintes   percentuais:   

  
a)  multa  moratória  de  0,33%  (trinta  e  três  centésimos  por  cento)  por  dia  de  atraso,  na  entrega  de                    
produto,  até  o  limite  de  9,9%,  correspondente  a  até  30  (trinta)  dias  de  atraso,  calculado  sobre  o  valor                    
correspondente  à  parte  inadimplente,  excluída,  quando  for  o  caso,  a  parcela  correspondente  aos               
impostos   destacados   no   documento   fiscal;   

  
b)  multa  de  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  total  da  nota  de  empenho  ou  instrumento  equivalente                    
em   caso   de   recusa   do   infrator   em   aceitá-la(o)   ou   re�rá-la(o);   
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c)  multa  de  3%  (três  por  cento)  sobre  o  valor  de  referência  para  a  licitação  na  hipótese  de  o  infrator                      
retardar  o  procedimento  de  contratação  ou  descumprir  preceito  norma�vo  ou  as  obrigações              
assumidas;   

  
d)  multa  de  3%  (três  por  cento)  sobre  o  valor  total  da  adjudicação  da  licitação  quando  houver                   
descumprimento   das   normas   jurídicas   a�nentes   ou   das   obrigações   assumidas;   

  
e)  multa  de  5%  (cinco  por  cento)  sobre  o  valor  da  parcela  que  eventualmente  for  descumprida  na                   
hipótese  de  o  infrator  entregar  o  objeto  contratual  em  desacordo  com  as  especificações,  condições  e                 
qualidade  contratadas  e/ou  com  vício,  irregularidade  ou  defeito  oculto  que  o  tornem  impróprio  para  o                 
fim   a   que   se   des�na;   

  
11.1.3.  impedimento  de  licitar  e  contratar,  com  o  consequente  descredenciamento  do  SUCAF,  nos               
termos   do   art.   7º   da   Lei   Federal   nº   10.520/02   e   do   art.   20   do   Decreto   Municipal   nº   12.436/06.   

  
11.2.  Nos  casos  previstos  pela  legislação,  as  multas  poderão  ser  descontadas  dos  pagamentos  imediatamente               
subsequentes   à   sua   aplicação.   

  
11.3.   A   penalidade   de   advertência   será   aplicada   pela   Diretoria   de   Assistência   Alimentar.   

  
11.4.   A   penalidade   de   multa   será   aplicada   pelo   Diretor   de   Planejamento,   Gestão   e   Finanças   da   SMASAC.   

  
11.5.   A   penalidade   e   impedimento   de   licitar   e   contratar   será   aplicada   pelo   Secretário   Municipal   competente.   

  
11.6.  Na  aplicação  das  penalidades  será  facultada  defesa  prévia  no  respec�vo  processo,  no  prazo  de  5  (cinco)                   
dias   úteis.   

  
11.6.1.  No  caso  de  aplicação  das  penalidades  previstas  no  subitem  anterior  será  concedido  prazo  de  10                  
(dez)   dias   úteis   para   apresentação   de   recurso.     

  
11.7.  As  penalidades  são  independentes  entre  si,  podendo  ser  aplicadas  em  conjunto  ou  separadamente,                
após   a   análise   do   caso   concreto,   e   não   eximem   a   contratada   de   plena   execução   do   objeto   contratado.   

  
11.7.1.  Na  hipótese  de  cumulação  a  que  se  refere  o  subitem  anterior  serão  concedidos  os  prazos  para                   
defesa   e   recurso   aplicáveis   à   pena   mais   gravosa.   
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CLÁUSULA   DÉCIMA   SEGUNDA:   DA   EXTINÇÃO/RESCISÃO   
  

12.1.  O  presente  contrato  ex�nguir-se-á  ao  seu  término,  sem  necessidade  de  qualquer  no�ficação  ou                
interpelação   ou   judicial   ou   extrajudicial,   podendo,   no   entanto,   ser   rescindido   a   qualquer   tempo.     

  
  

12.2.  O  presente  contrato  poderá  ser  rescindido  nas  hipóteses  previstas  na  legislação,  desde  que                
formalmente  mo�vado  nos  autos  do  processo,  assegurado  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  bem  como  nas                  
hipóteses   de   a   Contratada :   

  
12.2.1.   infringir   quaisquer   das   cláusulas   ou   condições   do   presente   contrato;   

  
12.2.2.   entrar   em   regime   de   falência,   dissolver-se   ou   ex�nguir-se;   

    
12.2.3.   transferir   ou   ceder   o   presente   contrato   a   terceiros,   no   todo   ou   em   parte;   

  
12.2.4. recusar-se  a  receber  qualquer  ordem  ou  instrução  para  melhor  execução  deste  contrato,              
insis�ndo   em   fazê-lo   com   imperícia   ou   desleixo;   

  
12.2.5. deixar  de  comprovar  o  regular  cumprimento  de  suas  obrigações  trabalhistas,  tributárias  e              
sociais;   

  
12.2.6.  ser  declarada  inidônea  e/ou  suspensa  e/ou  impedida  do  direito  de  licitar  ou  contratar  com  a                  
Administração   Municipal;   

  
12.2.7.  subcontratar,  ceder  ou  transferir,  total  ou  parcialmente  o  objeto  contratado,  exceto  na  hipótese                
de  serviço  secundário  que  não  integre  a  essência  do  objeto,  desde  que  expressamente  autorizada  pelo                 
Contratante,   man�da   em   qualquer   caso   a   integral   responsabilidade   da   Contratada.   

  
12.2.8.  associar-se  com  outrem,  bem  como  realizar  fusão,  cisão,  incorporação  ou  integralização  de               
capital,   salvo   com   expressa   autorização   do   Contratante.   

  
12.2.9.  o  contrato  poderá  rescindir  ao  final  de  180  dias  ou  até  a  vigência  do  contrato  a  ser  celebrado                     
em   decorrência   de   procedimento   Licitatório   ou   o   que   ocorrer   primeiro.   

  
12.3.    A   rescisão   do   contrato   poderá   ser:   
    

I - Determinada  por  ato  unilateral  e  escrito  da  Administração,  nos  casos  enumerados  no  subitem               
anterior;   
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II - Amigável,   por   acordo   entre   as   partes,   reduzida   a   termo   no   processo   da   licitação,   desde   que   haja   
conveniência   para   a   Administração;   

  
III - Judicial,   nos   termos   da   legislação;   

CLÁUSULA   DÉCIMA   TERCEIRA:   DA   RESCISÃO   POR   INTERESSE   PÚBLICO   
  

Este  contrato  poderá  ser  rescindido  por  ato  unilateral  do  Contratante,  devidamente  jus�ficado,  quando  o                
interesse  público  assim  o  exigir,  sem  indenização  à  Contratada,  a  não  ser  em  caso  de  dano  efe�vo  disso                    
resultante.   

CLÁUSULA  DÉCIMA  QUARTA:  DA  PROTEÇÃO  E  TRANSMISSÃO  DE  INFORMAÇÃO,  DADOS  PESSOAIS  E/OU              
BASE   DE   DADOS   

  
14.1.  A  Contratada  obriga-se  ao  dever  de  proteção,  confidencialidade  e  sigilo  de  toda  informação,  dados                 
pessoais  e/ou  base  de  dados  a  que  tenha  acesso,  inclusive  em  razão  de  licenciamento  ou  da  operação  dos                    
programas/sistemas,  nos  termos  da  Lei  nº  13.709/2018,  suas  alterações  e  regulamentações  posteriores,              
durante   o   cumprimento   do   objeto   descrito   no   presente   instrumento   contratual.   

  
14.2.  A  Contratada  obriga-se  a  implementar  medidas  técnicas  e  administra�vas  suficientes  visando  a               
segurança,  a  proteção,  à  confidencialidade  e  o  sigilo  de  toda  informação,  dados  pessoais  e/ou  base  de  dados                   
a  que  tenha  acesso  a  fim  de  evitar  acessos  não  autorizados,  acidentes,  vazamentos  acidentais  ou  ilícitos  que                   
causem   destruição,   perda,   alteração,   comunicação   ou   qualquer   outra   forma   de   tratamento   não   previstos.   

  
14.3.  A  Contratada  deve  assegurar-se  de  que  todos  os  seus  colaboradores,  consultores  e/ou  prestadores  de                 
serviços  que,  no  exercício  das  suas  a�vidades,  tenham  acesso  e/ou  conhecimento  da  informação  e/ou  dos                 
dados   pessoais,   respeitem   o   dever   de   proteção,   confidencialidade   e   sigilo.   

  
14.4.  A  Contratada  não  poderá  u�lizar-se  de  informação,  dados  pessoais  e/ou  base  de  dados  a  que  tenha                   
acesso,   para   fins   dis�ntos   ao   cumprimento   do   objeto   deste   instrumento   contratual.   

  
14.5.  A  Contratada  não  poderá  disponibilizar  e/ou  transmi�r  a  terceiros,  sem  prévia  autorização  escrita,                
informação,  dados  pessoais  e/ou  base  de  dados  a  que  tenha  acesso  em  razão  do  cumprimento  do  objeto                   
deste   instrumento   contratual.   

  
14.5.1.  A  Contratada  obriga-se  a  fornecer  informação,  dados  pessoais  e/ou  base  de  dados               
estritamente  necessários  caso  quando  da  transmissão  autorizada  a  terceiros  durante  o  cumprimento              
do   objeto   descrito   neste   instrumento   contratual.   

  
14.6.  A  Contratada  fica  obrigado  a  devolver  todos  os  documentos,  registros  e  cópias  que  contenham                 
informação,  dados  pessoais  e/ou  base  de  dados  a  que  tenha  �do  acesso  durante  a  execução  do  cumprimento                   
do  objeto  deste  instrumento  contratual  no  prazo  de  30  (trinta)  dias  corridos,  contados  da  data  da  ocorrência                   
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de  qualquer  uma  das  hipóteses  de  ex�nção  do  contrato/convênio/parceria,  restando  autorizada  a              
conservação   apenas   nas   hipóteses   legalmente   previstas.   

  
14.6.1.  A  Contratada  não  será  permi�do  deter  cópias  ou  backups,  informações,  dados  pessoais  e/ou                
base  de  dados  a  que  tenha  �do  acesso  durante  a  execução  do  cumprimento  do  objeto  deste                  
instrumento   contratual.   

  
14.6.1.1.  A  Contratada  deverá  eliminar  os  dados  pessoais  a  que  �ver  ou  posse  em  razão  do                  
cumprimento  do  objeto  deste  instrumento  contratual  tão  logo  não  haja  necessidade  de  realizar               
seu   tratamento.   

  
14.7.  A  Contratada  deverá  no�ficar,  imediatamente,  a  Contratante  no  caso  de  vazamento,  perda  parcial  ou                
total   de   informação,   dados   pessoais   e/ou   base   de   dados.     

  
14.7.1.  A  no�ficação  não  eximirá  a  Contratada  das  obrigações  e/ou  sanções  que  possam  incidir  em                 
razão   da   perda   de   informação,   dados   pessoais   e/ou   base   de   dados.     

  
14.7.2.  A  Contratada  que  descumprir  nos  termos  da  Lei  nº  13.709/2018  suas  alterações  e                
regulamentações  posteriores,  durante  ou  após  a  execução  do  objeto  descrito  no  presente  instrumento               
contratual  fica  obrigado  a  assumir  total  responsabilidade  e  ao  ressarcimento  por  todo  e  qualquer  dano                 
e/ou   prejuízo   sofrido,   incluindo   sanções   aplicadas   pela   autoridade   competente.   

  
14.8.  A  Contratada  fica  obrigada  a  manter  preposto  para  comunicação  com  o  Contratante  para  os  assuntos                  
per�nentes   à   Lei   nº   13.709/2018   suas   alterações   e   regulamentações   posteriores.   

  
14.9.  O  dever  de  sigilo  e  confidencialidade,  e  as  demais  obrigações  descritas  na  presente  cláusula,                 
permanecerão  em  vigor  após  a  ex�nção  das  relações  entre  a  Contratada  e  a  Contratante,  bem  como,  entre  o                    
a  Contratada  e  os  seus  colaboradores,  subcontratados,  consultores  e/ou  prestadores  de  serviços  sob  pena                
das  sanções  previstas  na  Lei  nº  13.709/2018,  suas  alterações  e  regulamentações  posteriores,  salvo  decisão                
judicial   contrária.   

  
14.10.  O  não  cumprimento  de  quaisquer  das  obrigações  descritas  nesta  cláusula  sujeitará  o  a  Contratada  a                  
processo   administra�vo   para   apuração   de   responsabilidade   e,   consequente,   sanção,   sem   prejuízo   de   outras.   

  
CLÁUSULA   DÉCIMA   QUINTA:   DAS   DISPOSIÇÕES   GERAIS   

  
15.1.   É   vedada   a   subcontratação.     

  
15.2.  A  tolerância  do  Município  com  qualquer  atraso  ou  inadimplemento  por  parte  do  Fornecedor,  não                 
importará   de   forma   alguma   em   alteração   ou   novação.   
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CLÁUSULA   DÉCIMA   SEXTA:   DA   PUBLICAÇÃO   
  

A  publicação  do  extrato  do  presente  contrato  no  Diário  Oficial  do  Município  –  DOM,  correrá  por  conta  e  ônus                     
do   Contratante.   

  
CLÁUSULA   DÉCIMA   SÉTIMA:   DOS   ANEXOS   

  
Vincula-se  ao  presente  contrato  a  proposta  da  contratada  nos  termos  do  art.  55,  XI,  da  Lei  8.666/93  e  são                     
anexos   do   presente   instrumento   e   dele   fazem   parte   integrante:     

  
✔ ANEXO   I    –   ESPECIFICAÇÃO   E   QUANTIDADE   DO   OBJETO   
✔ ANEXO   II    –   RELAÇÃO   DOS   LOCAIS   DE   ENTREGA   

  
CLÁUSULA   DÉCIMA   OITAVA :   DO   FORO   

  
Fica  eleito  o  foro  da  Comarca  de  Belo  Horizonte,  renunciando-se  a  qualquer  outro  por  mais  privilegiado  que                   
seja,   para   dirimir   qualquer   dúvida   ou   pendência   oriunda   do   presente   instrumento.   

  
E  por  estarem  justas  e  contratadas,  assinam  as  partes  o  presente  contrato,  em  3  (três)  vias  de  igual  teor  e                      
forma,   na   presença   das   testemunhas   abaixo:   

  
Belo   Horizonte,   ________de   ______________________de   2021   

  
  
  
  
  

Maíra   da   Cunha   Pinto   Colares   
Secretária   Municipal   de   Assistência   Social,   
Segurança   Alimentar   e   Cidadania   

  
  
  
  
  

Euler   Fuad   Nejm     
Primary   Comércio   Varejista   LT   
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ANEXO   I   

  
ESPECIFICAÇÃO   E   QUANTIDADE   DO   OBJETO   
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CÓD.   
SICAM   ESPECIFICAÇÃO   UN   QUANTIDADE   VALOR  

UNITÁRIO   
VALOR  
TOTAL   

51596   

CHOCOLATE  EM  PÓ,  SOLÚVEL,  TRADICIONAL,       
COM  32%  DE  CACAU,  PACOTE  COM  01  KG,          
CONFORME  RESOLUÇÃO  RDC  Nº  264  DE        
22/09/2005,   DA   ANVISA   

PACOTE   1.368   R$14,50   R$19.836,00   
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ANEXO   II   
  

RELAÇÃO   DOS   LOCAIS   DE   ENTREGA   
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LOCAL   DATA/HORÁRIO   CONTATO   
DEPÓSITO  CENTRAL  DE  GÊNEROS  ALIMENTÍCIOS  DA  SUSAN,  na          
Rua  Joaquim  Gouveia,  nº  471,  Bairro  São  Paulo,  Belo           
Horizonte/MG   

horário   de   8   às   16   
horas,   em   dias   úteis     

(31)   3277-6686   
(31)   3277-7240   
(31)   3277-7241   

RESTAURANTE  POPULAR  HERBERT  DE  SOUZA  na  Avenida  do          
Contorno,   nº   11484,   Bairro   Centro,   Belo   Horizonte/MG     

horário   de   8   às   16   
horas,   em   dias   úteis     (31)3277-1901   

RESTAURANTE  POPULAR  JOSUÉ  DE  CASTRO  na  Rua  Ceará,          
nº   490,   Bairro   Santa   Efigênia,   Belo   Horizonte/MG   

horário   de   8   às   16   
horas,   em   dias   úteis     (31)3277-4487   

RESTAURANTE  POPULAR  MARIA  REGINA  NABUCO  na  Avenida         
Padre  Pedro  Pinto,  nº  2277,  Bairro  Venda  Nova,  Belo           
Horizonte/MG     

horário   de   8   às   16   
horas,   em   dias   úteis     (31)3277-1869   

RESTAURANTE  POPULAR  DOM  MAURO  BASTOS  na  Avenida         
Afonso  Vaz  de  Melo,  nº  1001,  Bairro  Barreiro,  Belo           
Horizonte/MG     

horário   de   8   às   16   
horas,   em   dias   úteis     (31)3277-1369   
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