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TERMO DO CONTRATO Nº 046/2019, DE FORNECIMENTO, DE FORMA FRACIONADA, 
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICIPIO DE TABAPUÃ E A EMPRESA BUFFET MAZZI LTDA - EPP. 
 
 
Pelo presente instrumento, as partes no final assinadas, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
TABAPUÃ, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o nº 45.128.816/0001-
33, com sede à Avenida Dr. Rodolfo Baldi nº 817, Centro, CEP: 15.880-000, na cidade de 
Tabapuã, neste ato representado pela Sra. MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS 
ARROYO, portadora do CPF nº 109.285.408-80 e do R.G. nº 10.124.043-SSP/SP, 

doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a Empresa BUFFET 
MAZZI LTDA - EPP , inscrita no CNPJ. sob o nº. 47.068.770/0001-30, inscrição 
Estadual 260.005.622.112, com sede na Rua Brasil nº 703, Centro, CEP 15.800-030, na 
cidade de Catanduva - SP, neste ato representada pelo Sócio Administrador Sr. 
MILTON MAZZI JUNIOR, portador do CPF. nº 169.668.148-06 e do RG. nº 20.022.271-
5, doravante simplesmente denominada CONTRATADA,  resolvem celebrar o presente 
Contrato de fornecimento de gêneros alimentícios para uso na Rede de Ensino de Tabapuã, 
com fulcro na Lei do Pregão nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei 
nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis nº 8.883/94 e 9.648/98, e de 
acordo com o que consta no Processo nº 043/2019 – Pregão Presencial nº 022/2019, 
mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FINALIDADE 
1.1 - O presente instrumento tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para 
fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, com entrega parcelada, conforme 
especificações, quantidades máximas e estimadas de cada item, para suprimento da 
Merenda Escolar da Rede de Ensino do Município de Tabapuã, constantes do Termo de 
Referência - Anexo I, do Processo nº 043/2019, Pregão Presencial nº 022/2019, que fica 
fazendo parte integrante deste instrumento.   

 
1.2 - O fornecimento do objeto deste Contrato obedecerá ao estipulado neste instrumento, 
bem como às disposições constantes dos documentos adiante enumerados, que, 
independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste contrato: 
a) Edital de Pregão Presencial nº 022/2019; 
b) Proposta da CONTRATADA, com os documentos que a integram, constante do 
Pregão Presencial nº 022/2019; 
 
1.3 - A finalidade do objeto deste contrato é o fornecimento de gêneros alimentícios para 
atendimento do Programa de Merenda Escolar deste Município de Tabapuã. 
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO 
2.1 - A CONTRATADA deverá efetuar o fornecimento do produto de acordo com a 
necessidade da Prefeitura durante o prazo contratual, conforme requisição, devendo a 
mercadoria ser entregue no prazo máximo de vinte e quatro horas do pedido.  
2.2 - A CONTRATANTE não se responsabilizará por fornecimento feito sem a apresentação 
de requisição devidamente preenchida. 
   
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 
 
3.1 - Os valores unitários referentes ao fornecimento dos produtos são os estipulados na 
proposta apresentada pela CONTRATADA, acostada ao Pregão Presencial nº 



 

 

2 

 

022/2019,vencedora dos itens nº 5; 6; 7; 9; 11; 14; 18; 19; 20; 21; 22; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 
41; 43 e 44, no valor total de R$ 100.170,50 (cem mil cento e setenta reais e cinquenta 
centavos),conforme abaixo discriminado. 

 
 
Item 

  
 
     Descrição do Produto/Serviço 

 
                         

Unid. 

 
      

Quant 

 
         

 Valor            
Unitário 

 
  

   Valor 
Total 

 
5  BATATA PALHA TRADICIONAL Marca: 

amavita 
      PCT 1000 7,69 7.690,00 

6  BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA 
Marca: kremoso 

      LT 1800 4,43 7.974,00 

7  BISCOITO CREAM CRAKER: 
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM 
CRACKER, OU ÁGUA E SAL Marca: 
duchem 

      PCT 2000 2,90 5.800,00 

9  Biscoito de polvilho salgado Marca: 
mazzi 

      PCT 1500 3,59 5.385,00 

11  CATCHUP, COMPOSTO A BASE DE 
POLPA E SUCO DE TOMATE, 
SAL,AÇÚCAR Marca: cepera 

      GL 120 19,35 2.322,00 

14  Ervilha Verde em Conserva - produto 
preparado com a ervilhas previamente 
debulhadas, envasadas praticamente 
cruas, reidratadas ou pré-cozidas, 
imersas ou não em liquido de cobertura 
apropriada, submetida a processo 
tecnológico adequado antes ou depois 
de hermeticamente fechados nos 
recipientes utilizados a fim de evitar sua 
alteração, acondicionada em lata de 
folhas de flandres, com 02 quilos, 
validade mínimas de 16 meses a contar 
da data de entrega, sendo considerado 
como peso liquido o produto drenado. 
Composição centesimal aproximada: 
Proteínas 5,2 gr.; Lipídios 0,5 gr; 
Glicídios 13,0 gr. Marca: predileta 

     LATA 200 16,09 3.218,00 

18  FERMENTO EM PÓ QUÍMICO: EM 
EMBALAGEM ADEQUADA DE 100G 
(LATINHAS). 1ª QUALIDADE Marca: 
nita 

     LATA 150 4,62 693,00 

19  Fubá de milho refinado, produto obtido 
pela moagem do grão de milho, 
desgerminado ou não. Deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas 
sãs, limpas isentas de matérias terrosas 
e parasitas. Não poderá estar úmido, 
fermentado ou rançoso. Val. Min. de 06 
meses a contar da data de entrega, em 
saco plástico transparente, atóxico, 
embalagem com 500,0 gramas. 

      KG 300 3,99 1.197,00 
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Composição centesimal aproximada: 
Proteínas: 7,2; gr. Lipídios: 5,0 gr; 
Glicídios: 74,0 gr. Marca: siamar 

20  IOGURTE PARCIAMENTE 
DESNATADO COM POLPA DE 
MORANGO ZERO LACTOSE Marca: 
nestle 

      LT 200 11,24 2.248,00 

21  Leite Integral: Leite uht/uat; integral; teor 
de matéria gorda mínimo de 3%; 
embalagem estéril e hermeticamente 
fechada, caixa cartonada e aluminizada 
c/ 1 litro; 5 meses; e suas condições 
deverão estar de acordo com a portaria 
370 de 04/09/97 e posteriores 
alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e 
decreto 2244 de 04/06/97 e alterações 
posteriores; produto sujeito a verificação 
no ato da entrega. Embalagem 
secundária: Caixa com 12 litros. Marca: 
matilat 

      LT 5000 4,16 20.800,00 

22  LEITE UHT SEMI DESNATADO PARA 
DIETAS COM RESTRIÇÃO DE 
LACTOSE Marca: matilat 

      LT 250 4,84 1.210,00 

26  Massa Alimentícia, formato tipo Ave 
Maria com ovos contendo sêmola de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico 
(vitamina B9) e corantes naturais 
(urucum e NVISA) teor de umidade 
máxima 13%, colesterol (base seca 
mínima 0,45 g/kg). Resíduo mineral fixo 
deduzido de sal máximo 0,65%. 
Embalagem em saco plástico, 
transparente, atóxico, com validade 
mínima de 10 meses a partir da data de 
entrega, com 500 gramas. Embalagem 
Secundária: Fardo de 10 kg. Marca: 
basilar 

      KG 600 6,19 3.714,00 

27  Milho Verde em conserva, produto 
obtido do cozimento de grão de milho 
verde, imersos ou não em líquido de 
cobertura apropriada, submetidos a 
processos tecnológicos adequados 
antes ou depois de hermeticamente 
fechados nos recipientes utilizados a fim 
de evitar sua alteração, acondicionado 
em lata de folha de flandres com 02 
quilos, devendo ser considerado como 
peso liquido o produto drenado, com val. 
min. de 16 meses a contar da data de 
entrega. Composição centesimal 
aproximada:  Proteínas 3,7 gr; Lipídios 
1,4 gr; Glicídios 12,15 gr. Marca: 
predileta 

     LATA 200 16,09 3.218,00 
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28  MISTURA P/ PREPARO DE BOLO; 

SABORES LARANJA, ABACAXI, 
CHOCOLATE, BAUNILHA, 
COCO,FUBÁ. Marca: apti 

     CX12 250 49,80 12.450,00 

29  MISTURA PARA O PREPARO DE 
CALDO DE CARNE Marca: junior 

     KG 180 8,99 1.618,20 

30  MISTURA PARA O PREPARO DE 
CALDO DE GALINHA Marca: junior 

     KG 90 8,99 809,10 

32  Mostarda; composto de vinagre,oleo, 
acucar,sal e outras substancias 
permitidas; de consistencia cremosa, cor 
amarela,cheiro e sabor proprio; isento 
de sujidades e seus ingredientes de 
preparo em perfeito estado de 
conservacao; acondicionado em galao 
plastico,contendo 3.600 gramas; e suas 
condicoes deverao estar de acordo com 
a reslucao rdc 276/05 e suas alteracoes 
posteriores; produto sujeito a verificacao 
no ato da entrega aos proced. 
Administrativos determinados pela 
anvisa. Marca: hemmer 

     GL 80 22,89 1.831,20 

41  REQUEIJÃO; CREMOSO, SEM 
ADIÇÃO DE AMIDO, TRANSPORTADO 
E CONSERVADO EM TEMPERATURA 
NÃO SUPERIOR A 10°C; EMBALAGEM 
PRIMARIA HERMETICAMENTE 
FECHADA, COM VALIDADE MÍNIMA 
DE 02 MESES NA DATA DA 
ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES 
DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM 
A PORTARIA 359/97(MAPA), RDC 
12/01, RDC 259/02, RDC 360/03 E 
SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; 
PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO 
NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. 
ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E 
ANVISA;  BISNAGA DE 1,800 KG. 
Marca: skala 

      UN 350 42,46 14.861,00 

43  SAL REFINADO IODADO EXTRA FINO 
Marca: irano 

      KG 450 2,98 1.341,00 

44  Vinagre sem álcool de vinho branco 
Marca: belmont 

      FR 450 3,98 1.791,00 

  Total do Proponente    100.170,50 
 
3.2 Os preços homologados são fixos e irreajustáveis, podendo, para manter o 
equilíbrio contratual, ser objeto revisão, de ofício ou a pedido, caso haja motivo 
relevante, tal como variação substancial do custo de aquisição do produto, junto ao 
distribuidor, devidamente justificado e demonstrado pela Contratada. 
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3.3 - Somente haverá revisão de valor quando o reajuste for notório e de amplo 
conhecimento da sociedade, não se enquadrando nesta hipótese simples mudança de 
marca ou de distribuidora por parte da Contratada. 
3.4 - O reajuste será promovido levando-se em conta apenas o saldo não consumido, e não 
servirá, em hipótese alguma para ampliação de margem de lucro. 
3.5 - O reajustamento apenas será efetuado no caso da Contratada demonstrar através de 
Notas Fiscais do distribuidor o preço praticado anteriormente e o atual. 
3.6 - Nos preços acima estipulados estão inclusas todas as despesas sobre o objeto 
contratado tais como: tributos, fretes, seguros, encargos sociais e demais encargos 
indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento. 
3.7 - A recomposição de preços não ficará adstrita a aumento devendo, o fornecedor 
repassar ao município as reduções que possivelmente venham ocorrer em seus respectivos 
percentuais.  
3.7.1 - Tais recomposições poderão ser espontaneamente ofertadas pelo fornecedor ou 
requeridas pelo município. 
 
4. CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 
4.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota 
fiscal/fatura no Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Tabapuã, em duas vias, 
devidamente preenchidas, sem rasuras, juntamente com as cópias das requisições 
autorizadas pela CONTRATANTE. 
4.2 - O CONTRATANTE não se responsabiliza pelo pagamento de notas fiscais sem a 
apresentação das respectivas requisições, devidamente assinadas na forma indicada no 
item 4.1. 
4.3 - Os pagamentos serão efetuados observando-se a ordem cronológica estabelecida no 
art. 5º da Lei nº 8.666/93. 
4.4 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de 
liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito à atualização monetária. 
4.5 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e 
seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida. 
 
5. CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
5.1.- O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir 17 de 
junho de 2019, ocorrendo seu término em 16 de junho de 2020. 
5.2.- O prazo contratual, obedecidas às normas legais e regulamentares, poderá ser 
prorrogado na hipótese de alteração do cronograma de entregas, atendidas a conveniência 
e a oportunidade administrativas. 
5.3.- A obrigação da CONTRATADA garantir a qualidade do produto entregue, pelo prazo 
da respectiva validade, subsistirá mesmo que se tenha atingido o termo final do prazo 
contratual. 
 
6. CLÁUSULA SEXTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
6.1 - As despesas decorrentes do objeto desta contratação correrão às contas de recursos 
consignados e serão empenhados nas rubricas:  

02 – PODER EXECUTIVO 
02.28.05 – Divisão de Merenda Escolar 
12.306.0010.2036 – Merenda Escolar Ensino Fundamental 
3.3.90.30 – Material de Consumo  
 
12.306.0010.2037 – Merenda Escolar Creche 
3.3.90.30 – Material de Consumo  
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12.306.0010.2038 – Merenda Escolar Pré-Escola 
3.3.90.30 – Material de Consumo  
 
12.306.0010.2039 – Merenda Escolar EJA 
 
3.3.90.30 – Material de Consumo  
 
12.306.0010.2040 – Merenda Escolar Educação Especial 
3.3.90.30 – Material de Consumo  
 
12.306.0010.2041 – Merenda Escolar do Ensino Médio   
3.3.90.30 – Material de Consumo  
 
Fonte de Recurso 01 Tesouro Municipal 
Fonte de Recurso 02 – TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS – 

VINCULADOS 
Fonte de Recurso 05 – TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - 

VINCULADOS 
 

7. - CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
7.1 - Para o fiel cumprimento deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a: 
a) fornecer à CONTRATADA, todas as informações relacionadas com o objeto do presente 
contrato; 
b) pagar à CONTRATADA na forma estabelecida neste instrumento, efetuando a retenção 
dos tributos devidos, consoante a legislação vigente; 
c) acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Administração, o 
cumprimento deste instrumento, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 
comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas 
corretivas;  
d) exigir a apresentação de notas fiscais juntamente com as requisições fornecidas, recibos, 
atestados, declarações e outros documentos que comprovem as operações realizadas, o  
cumprimento de pedidos, o atendimento de providências, o compromisso de qualidade, etc., 
bem como fornecer à CONTRATADA recibos, atestados, vistos, declarações e autorizações 
de compromissos que exijam essas comprovações; 
   
8. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1 - Para o fiel cumprimento deste Contrato a CONTRATADA se compromete a: 
a) atender as requisições da CONTRATANTE, fornecendo os produtos na forma estipulada 
neste instrumento e no edital do Pregão Presencial nº 022/2019; 
b) substituir às suas expensas os produtos que se apresentarem de má qualidade, dentro 
das condições de garantia estipuladas pelo distribuidor; 
c) entregar os materiais requisitados nos locais indicados pela CONTRATANTE, 
obedecendo os prazos estipulados. 
d) prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas 
reclamações se obrigam a atender prontamente; 
e) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia e 
expressa anuência da CONTRATANTE; 
f) credenciar junto a CONTRATANTE um representante e números de telefone e fax para 
prestar esclarecimentos e atender as solicitações, bem como reclamações que porventura 
surgirem durante a execução contratual; 
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g) indicar, a pedido da CONTRATANTE, telefone para contato fora dos horários normais de 
atendimento, inclusive finais de semana e feriados, para os casos excepcionais que 
porventura venham a ocorrer; 
h) responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou a 
terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
i) responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, 
impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidos e referentes 
aos serviços executados por seus empregados, uma vez inexistir, no caso, vínculo 
empregatício deles com a CONTRATANTE; 
j) manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
K) A CONTRATANTE poderá solicitar, a seu critério, durante a vigência do contrato, 
Laudo Bromatológico de orientação com análises microbiológicas, microscópicas, físico-
química e organoléptica, emitido por Órgão Oficial de cada lote entregue do produto. A 
CONTRATANTE determinará quais laboratórios poderão ser utilizados para as análises. 
Assim como análises das amostras apresentadas para comprovação da qualidade das 
mesmas, cujas despesas ocorrerão por conta da CONTRATADA. 
 
9.- CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 
9.1 - Durante o período de vigência, este Contrato será acompanhado e fiscalizado por 
servidor da CONTRATANTE, a ser designado posteriormente, devendo este: 
a) promover a avaliação e fiscalização dos serviços, solicitando à CONTRATADA e seus 
prepostos todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato; 
b) atestar as notas fiscais da CONTRATADA para efeitos de pagamento; 
c) solicitar ao Prefeito Municipal, as providências que ultrapassarem a sua competência, 
possibilitando a adoção das medidas convenientes para a perfeita execução deste Contrato. 
9.2 - A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades 
contratuais. 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO 
10.1 - O objeto deste instrumento será recebido pelo servidor designado para o 
acompanhamento do contrato, de forma provisória, imediatamente após efetuada a entrega,  
para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a especificação e perfeitas 
condições de funcionamento e segurança. 
10.2 - Caso o fornecimento seja executado em desacordo com o contrato e a 
proposta, a CONTRATADA terá prazo 24 (vinte e quatro) horas para a troca do produto 
ou a reparação das incorreções. 
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 
11.1 - De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8.666/93, o atraso injustificado na execução 
dos serviços objeto deste contrato, sujeitará a CONTRATADA, a juízo da Administração do 
Município de Tabapuã, à multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia de atraso. 
11.2 - A multa prevista no item 11.1 será descontada dos créditos que a CONTRATADA 
possuir com o CONTRATANTE, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, 
inclusive com a multa prevista no item 11.3. 
11.3 - Nos termos do disposto no artigo 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou 
parcial do objeto que lhe for adjudicado, o CONTRATANTE poderá aplicar à 
CONTRATADA, mediante publicação no Diário Oficial do Estado as seguintes penalidades: 
a) advertência em simples irregularidades que não apresentam prejuízo efetivo de ordem 
administrativa à Contratante, exceto situações previstas em outros locais do presente edital; 
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b) multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) do valor do pedido representado pela Nota de 
Empenho/Autorização de Compras, por dia, na hipótese de atraso injustificado da entrega 
do bem, sendo aplicada em dobro nas reincidências, sem prejuízo dos descontos e 
indenizações. A presente multa será aplicada também nos dias de atraso nas substituições 
de produtos que não estejam em conformidade com o objeto licitado; 
c) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor global do contrato, pelo descumprimento de 
qualquer outra disposição do edital e seus anexos; 
d) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão do 
mesmo por culpa do contratado, sem prejuízo da suspensão temporária de participação em 
licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Tabapuã, por um ano; 
e) declaração de inidoneidade nas hipóteses que caracterize fraude ou outro evento 
criminoso diretamente relacionado com a execução de contrato. 
11.4 - Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar ou não sua decisão, 
dentro do mesmo prazo; 
11.5 - Se a CONTRATADA não recolher ao CONTRATANTE o valor da multa que 
porventura lhe for aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação, 
será esta encaminhada para inscrição na Dívida Ativa. 
11.6 - Será considerado valor total deste Contrato, para efeitos de aplicação das 
multas previstas nos itens desta cláusula, o somatório dos valores constantes nas 
Notas Fiscais emitidas pela CONTRATADA até a data da aplicação da respectiva 
penalidade. 
11.7 - O prazo de apresentação de recurso referente à aplicação das penalidades será de 
05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato. 
11.8 - As multas de que trata o presente subitem não tem caráter compensatório, porém 
moratório e seu pagamento não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à Contratante ou a terceiros, não 
impedindo, em qualquer caso, que esta opte pela rescisão contratual. 
11.9. Ficará impedido de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TABAPUÃ, pelos prazos abaixo previstos ou enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição, quando: 
a) deixar de entregar documento de habilitação exigido para o certame: impedimento de 
contratar com a Administração por 03 (três) anos; 
b) apresentar documentação falsa exigida para o certame, fraudar na execução do objeto, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal: impedimento de contratar com a 
Administração por 05 (cinco) anos; 
11.10. A aplicação da penalidade capitulada no item anterior não impossibilitará a incidência 
das demais cominações legais contempladas na Lei nº. 8.666, de 21/06/1993, publicada no 
DOU de 22/06/1993 e previstas neste Edital. 
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 
12.1 - O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste instrumento por 
parte da CONTRATADA assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, 
mediante notificação através de ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de 
recebimento. 
12.2 - Caberá rescisão administrativa, independentemente de qualquer processo judicial ou 
extrajudicial, quando: 
a) constar de relatório firmado pelo servidor designado para acompanhamento e 
fiscalização deste Contrato a comprovação de dolo ou culpa da CONTRATADA, 
referente ao descumprimento das obrigações ajustadas; 
b) constar do processo, a reincidência da CONTRATADA em ato faltoso, com esgotamento 
de todas as outras sanções previstas; 



 

 

9 

 
c) ocorrer atraso injustificado, a juízo da CONTRATANTE, no fornecimento dos produtos; 
d) ocorrer falência, dissolução ou liquidação da CONTRATADA; 
e) ocorrer as demais infrações previstas na Lei nº 8.666/93. 
12.3 - Pode ocorrer rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo 
no processo administrativo pertinente, desde que haja conveniência para o 
CONTRATANTE e esta conveniência seja devidamente justificada. 
12.4 - A rescisão amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 
12.5 - A rescisão judicial ocorrerá nos termos da legislação pertinente à espécie. 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PRERROGATIVAS 
13.1 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, relativos ao presente 
Contrato e abaixo elencados: 
a) modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, 
nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93; 
b) extingui-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei nº 
8.666/93; 
c) aplicar as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato; 
d) fiscalização da execução do Contrato.  
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO 
14.1 - Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência dos fatos estipulados no artigo 65 
da Lei nº 8.666/93 alterada pelas Leis nº 8.883/94 e 9.648/98. 
 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUJEIÇÃO DAS PARTES 
15.1 - As partes declaram-se sujeitas às determinações da Lei nº 8.666/93, legislação 
complementar, aos preceitos de Direito Público, às cláusulas deste Contrato. 
 
16. CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 
16.1 - Fica eleita a Comarca de Tabapuã, Estado de São Paulo competente para dirimir 
questões oriundas deste contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato 
lavrado em 03 (três) cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas 
abaixo. 

Município de Tabapuã/SP, 03 de junho de 2019. 
 
 

MUNICÍPIO DE TABAPUÃ 
CONTRATANTE 

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO - Prefeita Municipal 
 

 
BUFFET MAZZI LTDA - EPP. 

CONTRATADA 
 MILTON MAZZI JUNIOR - Sócio Administrador 

 
1ª___________________________________________ 
   Nome: ADRIANA APARECIDA DONATI MAURO 
   CPF. 070.634.988-19 
 
2ª___________________________________________ 
  Nome: EDUARDO RICARDO ANTUNES DE TOLEDO 
   CPF. 169.671.178-90 
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Extrato de Contrato 

 
Contrato nº 046/2019; Respaldo legal: Processo de Licitação nº 043/2019 – Modalidade 
Pregão Presencial nº 022/2019 Contratante: MUNICÍPIO DE TABAPUÃ/SP; CNPJ. nº 
45.128.816/0001-33; Contratada: BUFFET MAZZI LTDA - EPP – CNPJ. 47.068.770/0001-
30; Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, com entrega parcelada, conforme 
especificações, quantidades máximas e estimadas de cada item, para suprimento da 

Merenda Escolar da Rede de Ensino do Município de Tabapuã, constantes no Anexo I – 
Termo de Referência; Vigência: 17/06/2019 a 16/06/2020; Valor Total R$ 100.170,50 (cem 
mil cento e setenta reais e cinquenta centavos); Classificação Orçamentária: 02.28.05 – 
Divisão de Merenda Escolar: 3.3.90.30.07 – Material de Consumo / Gêneros de 
Alimentação; Fontes de Recursos: 01 – TESOURO MUNICIPAL; 02 – TRANSFERÊNCIAS 
E CONVÊNIOS ESTADUAIS E 05- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS – 
VINCULADOS; Data da assinatura: 03/06/2019; MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS 
ARROYO – Prefeita Municipal de Tabapuã/SP-PUBLIQUE-SE. 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TABAPUÃ  
 
CONTRATADO: BUFFET MAZZI LTDA - EPP. 
 
CONTRATO Nº 046/2019 
 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, com entrega parcelada, conforme 
especificações, quantidades máximas e estimadas de cada item, para suprimento da 
Merenda Escolar da Rede de Ensino do Município de Tabapuã, constantes no Anexo I – 
Termo de Referência. 
 
ADVOGADO (S) / Nº OAB: (*) ___________________________________________ 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  
 
1.  Estamos CIENTES de que:  
 
a)  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;  
 
b)  poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no 
Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância 
com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;  
c)  além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões 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 conformidade 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)  Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de 
contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 
  
2.  Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
  
a)  O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e 
consequente publicação;  
b)  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.  
 

 
Tabapuã/SP, 03 de junho de 2019. 

 
 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  
Nome: MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO  
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Cargo: Prefeita Municipal   
CPF nº 109.285.408-80 e do R.G. nº 10.124.043-SSP/SP 
Data de Nascimento: 07/04/1961  
Endereço residencial completo: Av. Rodolfo Baldi nº 1343, Centro, CEP: 15.880-000 – 
Tabapuã/SP.  
E-mail institucional: licitacao@tabapua.sp.gov.br   
E-mail pessoal: feli.felicidade@gmail.com   
Telefone(s): 17-3562-9022 
Assinatura:_______________________________________________________ 

 
 
Responsáveis que assinaram o ajuste:  
 
Pelo CONTRATANTE:  
Nome: MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO  
Cargo: Prefeita Municipal 
CPF nº 109.285.408-80 e do R.G. nº 10.124.043-SSP/SP 
Data de Nascimento: 07/04/1961  
Endereço residencial completo: Av. Rodolfo Baldi nº 1343, Centro, CEP: 15.880-000 – 
Tabapuã/SP.  
E-mail institucional: licitacao@tabapua.sp.gov.br 
E-mail pessoal: feli.felicidade@gmail.com  
Telefone(s): 17-3562-9022 
Assinatura: _______________________________________________________  
 
 
Pela CONTRATADA:  
Nome: MILTON MAZZI JUNIOR  
Cargo: Sócio  
CPF: 169.668.148-06 e do RG. nº 20.022.271-5 SSP/SP 
Data de Nascimento: 12/04/1972  
Endereço residencial completo: Rua Aracaju nº 381 Apto 151, Centro, CEP: 15800-250 – 
Catanduva - SP 
E-mail institucional: marcos@buffetmazzi.com.br 
E-mail pessoal: junior@buffetmazzi.com.br 
 Telefone(s): (17) 17-3531-1010  
Assinatura: _______________________________________________________  

 
Advogado:  
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço 
eletrônico. 
. 
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