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PREFEITURA MUNIGIPAL DE TABAPUÃ

TËRMO DE CONTRATO N9 04112016, QUE ENTRE Si CELEBRAM O MUNtcíPIo DE ïABAPUÃ, E A
EMPRESA J. R. GUIMARÃES FILHO - ALIMENTOS . ME, TENDO POR OBJETO A AQUISIçÃO DE CESTAS
BÁStCAS.

Pelo presente instrumento, as partes no final assinadas, de um lado, o MUNICíp|O
DE TABAPUÃ, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o Ne 45.IZB.sL6/000L-33, com
sede à Av. Rodolfo Baldi ne 817, Cep 15.880-000, na cidade de Tabapuã, neste ato representada pelo(a)
Prefeito{a} Municipal, o{a} Sr{a}. SR. JAMIL SERCIN, Prefeito Municipal de Tabapuã, Estado de São
Paulo, titular do CPF/MF ne 541.130.758-91 e do R.G. ns 7.293.?91-0 SSP/SP, de outro, a Empresa J. R.
GUIMARÃES FILHo - ALtMENTos - ME, com sede na Rua prefeito iosé Galhardi ns g30, Jardim Nova
Ëra, CEP: 15.420-000, Município de Guaraci, Estado de 5ão Paulo, inscrita no CNpJ/MF sob ns
08.161.068/000L-64 e InscrÍção Estadual ns 327.058.856.1-16, doravante denomínada simplesmente
CONTRATADA" resolvem firmar o presente Contrato, decorrente de Processo ne 030/20L6, na
modalidade Pregão PresencÍal neOT/2016, e em conformidade com as disposições contidas na Lei ne
8.666/93 atuallzada pela Lei ne 9.648198, e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

cúUsUt.A PRIMEIRA - Do oBJETo

1.L.- O presente contrato tem por objeto: contratação de empresa para aquísição
parcelada de cestas básicas, para atendimênto às ações do Programa de proteção Social Básica
Municipal, regulamentado pela Lei ns 2.257 de 23 de junho de 20L0, conforme especificações
constantes do Anexo I do processo supra e integrante deste contrato.

CLAUSULA SEGUNDA- DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DOS PROBUTOS

2.L. - A entrega será parcelada, no órgão Gestor situado na Avenida Octaviano Costa, ne
L1l', Jardim Maria Eugênia, a partir do recebímento pela empresa, da Autorização de Entrega por parte
do setor competente até que se atinja a quantidade total contratada.

2.1.L.- Não será permitÍda na entrega, a substituição dos produtos ofertados, quer em
função de outra especificação, outras marcas, etc.

CLAUSUTA TERCEIRA - VIGÊNCIA

3.1.- o prazo de Contratação será de 07 (sete) meses contados a partir da data de
assinatura do contrato ocorrendo seu término em 26/0L/20i.7, que por interesse e critério da
contratante, poderá ser prorrogado, mediante manifestação por escrito com 30 {trinta} dias de
antecedência e consentimento de ambas as partes, devendo ser mantida.s as mesmas condições
pactuadas. j,:,ç
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CLÁUSULA QUARTA- DO PREçO E VALOR DO CONTRATO

4.L.- O preço global pactuado para a aquisição dos produtos, por parte da
CONïRATADA, a ser pago pela CONïRATANïE é de RS 22.288,00 {vínte e dois mil, duzentos e oitenta e
oito reais).

4.2.- As despesas decorrentes da presente aquisição onerarão a seguinte classificação
orçamentária: 02 - PODER EXECUï|VO - 02.L3.01 - Fundo Municipal de Assistência Social; Funcíonal
Programática: 08.244.0016.2053 - Apoio Emergencial às Pessoas - Categoria EconômÍca: 3.3.90.32 -
Material de Distribuição Gratuita - Ficha ne.404.

4.3.- Os recursos financeiros serão oriundos da Fonte de Recurso 01 - Tesouro
Municipal.

cúusulA qutNTA - DO PAGAMENTO

5.L.- O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 15 (quinze) dias subseqüente à
entrega dos produtos, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor
competente

5.2. o valor a ser pago corresponderá às quantificações entregues em cada momento,
sendo tal situação comprovada pelo responsável do setor.

CLAUSULA SEXTA - DAs ALTERAçõES CONïRATUAIS

6'L.- A CONïRAïADA fÍca obrígada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões dos bens contratados, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, conforme o disposto no $ Lo, art. 55, da Lei no g.6661g3, atualizada pela
Lei no 9.648/98.

crÁusulA sÉTtMA - DAs oBRtGAçÕEs DA coNTRATANTE

7.1.- A contratante se obriga a propõrcionar à C0NTRATADA
necessárías ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente
estabelece a Lei No 8:6661g3 e suas alterações posteriores.

todas as condições
licitação, consoante

7.2.- Fiscalizar e acompanhar a entrega do objeto contratual. 
, .ì

lô..IÌ

7.3.- Comunicar à CONTRAïADA toda e qualquer ocorrêncía it$iãcionada com a entrega
do objeto licitado, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas.

.4
I
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7.4.- Providenciar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das
devidamente atestadas, pelo setor competente.

Notas Fiscais/Faturas

CTAUSULA OITAVA- DAS PENALIDADES

8.1.- Pelo atraso injustÍficado na entrega dos bens, sujeita-se a CONTRATADA às
penalidades previstas no caput do artigo 86 da Lei nq. 8.666/93, na seguinte conformidade:

8'1.1.- atraso injustificado de até 02 {doÍs) dias multa de 5% sobre o valor da
não cumprida por dia de atraso;

obrigação

8.1.2.- atraso superior a até 03 (três) dias multa de 10% (dez por cento), sobre a obrigação
não cumprida, por dia de atraso;

8.2.- Pela inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a
prévía defesa, aplÍcar a CONTRATADA, as sanções previstas nos Íncisos l, l l l e lV do artigo g7 da Lei
8.666/93, e, multa de 10% sobre o valor total do contrato.

cúUsULA NoNA- DA RESCISÂo corurRRru*I

9.1.- A rescisão contratual poderá ser:
9.1.1.- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos previstos nos

incisos Ia Xll e XVIt do artigo 78 da 1ei8.666193;

9't'2.- Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniêncía para a Administração.

9.2.- A Ínexecução total ou parcial do contrato enseja a
com as conseqüências previstas no item g.2.

sua rescisão pela Administração,

9'3'- Constítuem motivos para a rescísão contratual os previstos no artigo 7g da Lei
8.666/93.

9'3'1'- Em caso de rescisão prevista nos incisos Xll a XVll do artigo 7g da Lei Federal ns.
8'666/93, sem que haja culpa da GONïRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares
comprovados, quando os houver sofrido;

9'3'2'- A rescisão contratual de que trata o inciso I do artigo 7g acarretará as
conseqüências previstas no artigo 80, incisos I a lV, ambos da Lei Federal ne. g.666193.
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cmusut-* nÉcrun- Do FoRo

L0.1.- Foro da Vara Distrítal de ïabapuã, Comarca de Catanduva, para qualquer
procedimento relacionado com o cumprimento do presente Contrato.

cúusuLA DÉoMA eRTMEIRA- DAs DtspostçÕEs FlNArs

LL.L.- Fazem parte Íntegrante do presente Contrato o Processo ns 03012016 - Pregão
Presencial ns 07/20L6 e as normas contidas na Lei ne. i7.666/g3.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias
de igual teor e valor, na presença de duas testemunhas, infra-assinadas.

Prefèitura Municipal de ïabapuã, 27 de junho de 2016.

CONTRAT,ADA

JoÃO RlBEttìo GUTMARÂES - procurador

Testem

13

Nome: APAR
cPF. O70

ze

.988-L9

Nome: WILSON A
cPF.029.
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JAMIL SERON - Prefeito Municipal
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EXTRATO DE CONTRATO

Contrato ne 04V2016; Respaldo fegal: Processo de Licitação ne 030/2016 - Modalidade pregão
Presencial ns O7/2OL6 Contratante: Prefeitura Munícipal de Tabapuã-Sp; CNpJ. ne 45.12g.g161000L-33;
Contratada: J. R. GUIMARÃES FtLHo - ALtMENTos - ME; cNpJ. ns 08.i.6i..068/0001-64 e Inscrição
Estadual ne 327.058.856.1L6; Objeto: Aquisição parcelada de cestas básicas, para atendímento às
ações do Programa de Proteção Social Básica Municipal, regulamentado pela Lei ne 2.257 de 23 de
junho de 2010; Vigência: Data de sua asslnatura âté 26/OU7O1T; Valor Total Rg 22.2gg,00;
Classificação Orçamentária:02 - PODER EXECUï|VO - 02.13.01 - Fundo Munícipal de Assistência Social;
Funcional Programática: 08.244.00L6.2053 - Apoio Emergencial às pessoas - Categoria Econômica:
3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita - Ficha ns. 404; Fontes de Recursos: 01 - Tesouro
Municipal; Data da assinatura:
PUBLIQUE-SE.

27/06/7016; JAMIL SERON - Prefeito{a) MunicipaÍ de Tabapuã -

-l
t,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPU

úaNTRATA Ne A47/2A76, 27/06/2A16.-

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TABAPUÃ

CONTRATADA: ]. R. GUIMARAES FTLHO - ALIMENTOS - ME

CONTRATO N" IDE ORIGEMJ: a4L|?arc

objeto: Aquisição parcelada cÌe cestas básicas, para atencÌimento às ações do Programa de

,,-\. 
Proteção Social Básica Municipal, regulamentado pela Lei ne 2.257 de 23 de junho de 2010.

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e,
cientes clo seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e
julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação
processuaÌ, até juÌgamento finaÌ e sua publicação e, se for o caso e cÌe nosso interesse, para, nos
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais
que couber

outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do-Estada, Caderno
do Poder Legislativo, parte do TribunaÌ de Contas do Estado de São paulo, de conformidade com o
artigo 90 da Lei Complementar Estadual no 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de
mensagem eletrônica aos interessados.

LOCAL e DATA: Tabapuã, 2T dejunho de 2016.

?

Nome e cargo: JOÃO RIBEIRO GUIMARÂES - procurador
E-mail institucional : jaoguima@hotmaiÌ.com

E-mail pessoal: jaoguima@hotrnail.com

\
\

ICípIo DE TABAPUÃ
rÍgo; |AMIL SERON - PREFEITO MUNICIPAL
institucional: licitacao@tabapua.sp.gov.br

E-maiÌ pessoaÌ : A4qgsson.@hgtmait.com
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