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TERMO DE CONTRATO N° 093/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
TABAPUÃ E A EMPRESA JEFFERSON ELIANDRO DA SILVA – ME, OBJETIVANDO O 
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ e AÇÚCAR). 
 
 
Através do presente instrumento de contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE TABAPUÃ, 
situada na Av. Rodolfo Baldi, nº 817, Centro, CEP: 15.880-000, na cidade de Tabapuã, 
Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 45.128.816/0001-33, doravante denominada 
simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pela Prefeita Municipal, a Sra. 
MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO, portadora do CPF nº 109.285.408-
80 e do R.G. nº 10.124.043-SSP/SP e, de outro, a empresa JEFFERSON ELIANDRO DA 
SILVA – ME, com sede na Rua Dr. Arthur Ortenblad nº 1248, Centro, CEP: 15.880-000, na 
cidade de Tabapuã - SP, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 08.879.583/0001-84, doravante 
denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Empresário o  Sr. 
JEFFERSON ELIANDRO DA SILVA, portador do CPF/MF. 251.619.828-02 e do RG. Nº 
26.893.900-7, de acordo com o que consta do Processo n° 083/2017, relativo ao CONVITE 
N.º 027/2017, têm entre si justo e acertado este instrumento contratual, que se regerá pelas 
CLÁUSULAS seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
1.1. O objeto deste contrato é o fornecimento de gêneros alimentícios (café e açúcar) para 
atender as necessidades da municipalidade, com entrega parcelada, por 12(doze) meses, 
de acordo com as especificações constantes do Anexo I, do Edital do Processo Licitatório nº 
083/2017, na modalidade Convite nº 027/2017. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 
2.1. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização da aquisição, bem como 
para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram 
este CONTRATO os documentos do EDITAL DE CONVITE N.º 027/2017 – PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TABAPUÃ, constantes do Processo n.º 083/2017, e, em especial, a 
Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação da contratada. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
3.1. Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por 
verbas, constantes do orçamento vigente: 
 
Órgão: 02 – Poder Executivo 
Unidades Orçamentárias e Detalhamento das Classificações: 
02.03 – Secretaria Municipal de Governo e Administração  
Funcional Programática: 04.122.0004.2008 – Coordenação e Manutenção da Divisão 
Administrativa – Categoria Econômica: 3.3.90.30 – Material de Consumo. Ficha: 46. 
 
02.05 – Secretaria Municipal de Educação  
Funcional Programática: 12.122.0006.2014 – Coordenação e Secretaria Municipal de 
Educação – Categoria Econômica: 3.3.90.30 – Material de Consumo. Ficha: 77. 
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02.10 – Secretaria Municipal de Saúde  
Funcional Programática: 10.122.0012.2042 – Coordenação Administrativa da Saúde – 
Categoria Econômica: 3.3.90.30 – Material de Consumo. Ficha: 285. 
 
02.16 – Diretoria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação  
Funcional Programática: 27.813.0023.2065 – Manutenção e Desenvolvimento das 
Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer – Categoria Econômica: 3.3.90.30 – Material 
de Consumo. Ficha: 552. 
 
02.17 – Diretoria Municipal de Cultura  
Funcional Programática: 13.392.0024.2067 – Manutenção das Atividades Culturais – 
Categoria Econômica: 3.3.90.30 – Material de Consumo. Ficha: 563. 
 
02.22 – Diretoria Municipal de Segurança Pública 
Funcional Programática: 06.181.0030.2011 – Manutenção da Guarda Civil Municipal – 
Categoria Econômica: 3.3.90.30 – Material de Consumo. Ficha: 648. 
 
02.15 – Diretoria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
Funcional Programática: 15.452.0020.2060 – Manutenção dos Serviços Urbanos – 
Categoria Econômica: 3.3.90.30 – Material de Consumo. Ficha: 483. 
 
02.15 – Diretoria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
Funcional Programática: 15.452.0020.2061 – Coordenação e Manutenção do Serviço 
Funerário – Categoria Econômica: 3.3.90.30 – Material de Consumo. Ficha: 493. 
 
02.12 – Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social 
Funcional Programática: 08.122.0016.2050 – Coordenação Administrativa da Assistência 
Social – Categoria Econômica: 3.3.90.30 – Material de Consumo. Ficha: 388. 
 
3.2.- Os recursos financeiros serão oriundos da Fonte de Recurso 01 – Tesouro Municipal. 
 
CLÁUSULA QUARTA DA VALIDADE DO CONTRATO 
4.1 O prazo previsto do presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a 
partir da data de sua assinatura, ocorrendo seu termino em 16 de agosto de 2018. 
 
4.2 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. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
5.1. Os valores unitários referentes ao fornecimento dos produtos serão os estipulados na 
proposta apresentada pela CONTRATADA, acostada ao Convite nº 027/2017 - Processo nº 
083/2017, vencedora dos itens nºs 2 e 3, no valor total de R$ 27.600,00 (vinte e sete mil e 
seiscentos reais). 
5.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto do 
presente contrato, acompanhado do respectivo recebimento definitivo e da respectiva nota 
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fiscal, que será emitida, contendo na mesma os seguintes dizeres: a) Convite nº 027/2017 - 
b) Processo nº 083/2017. 
5.3. Em caso de irregularidade(s) no(s) item(ns) do(s) objeto(s) entregue(s) e/ou na 
documentação fiscal, o prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondentes(s) 
regularização(ões). 
5.4. O preço inicialmente cotado é fixo e irreajustável, 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. 
5.5. 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. 
5.6. O reajuste não servirá, em hipótese alguma para ampliação de margem de lucro. 
5.7. O reajustamento apenas será efetuado no caso da Contratada demonstrar através de 
Notas Fiscais do distribuidor o preço praticado anteriormente e o atual. 
5.8. No preço acima estipulado 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. 
5.9. A recomposição de preço não ficará adstrita a aumento devendo, o fornecedor repassar 
ao município as reduções que possivelmente venham ocorrer em seus respectivos 
percentuais.  
5.10. Tais recomposições poderão ser espontaneamente ofertadas pelo fornecedor ou 
requeridas pelo município. 
 
CLÁUSULA SEXTA - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
6.1. Os objetos deverão ser entregues na Prefeitura Municipal de Tabapuã, no local indicado 
pelo departamento solicitante, contra recibo da Administração Pública, de acordo com a 
quantidade solicitada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a emissão da 
ordem de entrega. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1. Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor, às especificações e demais 
documentos fornecidos pela CONTRATANTE e as cláusulas deste Contrato;  
b) responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da produção, fornecimento e 
entrega do (s) material (is) objeto deste Contrato, inclusive frete, embalagens, seguro e 
eventuais perdas e danos;  
7.2. Manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  
7.3. Entregar os materiais em perfeito estado para uso, nas embalagens padronizadas e/ou 
especificadas pela CONTRATANTE, conforme contido nos anexos;  
7.5. Substituir, no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da solicitação, os produtos 
fornecidos em desconformidade com as condições, especificações e quantitativos 
constantes do Anexo I do Edital e dos modelos solicitados pelo setor competente constantes 
no Processo Administrativo de Licitação.  
7.6. A CONTRATADA responderá civil e criminalmente por todos os danos que venha, direta 
ou indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE e/ou para terceiros, devendo 
entregar os objetos deste contrato de acordo com os termos pactuados, em estrita 
obediência à legislação vigente. 
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7.7. Fica a CONTRATADA responsável por todos os custos diretos e indiretos relativos à 
entrega do bem objeto deste contrato, inclusive despesas com materiais, transportes, fretes, 
mão-de-obra, remunerações, bem como todos os encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, securitários e tributários, ou quaisquer outros custos e encargos 
decorrentes, ou que venham a ser devidos em razão da avença. 
 
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE 
8.1. Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento 
das obrigações assumidas pela CONTRATADA. 
8.2. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o 
fornecimento do material. 
8.3. Promover o pagamento dentro do prazo estipulado para tal. 
8.4. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 
obrigações contratuais. 
8.5. Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos materiais, 
podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato. 
8.6. A CONTRATANTE obriga-se a empenhar, quando da contratação, os recursos 
orçamentários necessários ao pagamento, observadas as previsões estabelecidas, e pagar 
a(s) nota(s) fiscal(ais) emitida(s). 
 
CLÁUSULA NONA - PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E 
INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 
9.1. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a CONTRATADA às sanções, sem 
prejuízo das previstas no Edital de Convite nº 027/2017: 
a) Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do valor de cada pedido, a cada 24 
(vinte e quatro) horas de atraso. 
b) Impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Tabapuã pelo período de até 5 
(cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa física 
ou jurídica que praticar qualquer dos atos contemplados no art. 7º da Lei Federal n.º 10.520, 
de 17/07/2002, publicada no DOU. de 18/07/2002. 
9.2. A aplicação da penalidade capitulada nos subitens anterior não impossibilitará a 
incidência das demais cominações legais contempladas na Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, 
publicada no DOU de 22/06/1993. 
9.3. Independentemente da aplicação das penalidades retro indicadas, o contratado ficará 
sujeito, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração Pública e 
decorrentes de sua inadimplência, bem como arcará com a correspondente diferença de 
preços verificada em nova contratação, na hipótese da(s) licitante(s) classificada(s) não 
aceitar(em) a contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pela inadimplente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO CONTRATUAL 
10.1 A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão nos termos dos 
artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial e sem prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 da mesma Lei. 
10.2. Na hipótese de rescisão, a CONTRATANTE poderá reter créditos e promover a 
cobrança judicial ou extrajudicial de perdas e danos, a fim de se ressarcir de prejuízos que 
advierem do rompimento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 
11.1. Será competente o Foro da Comarca de Tabapuã - SP, com renúncia expressa a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste 
contrato. 
 
E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas 
testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito, dando-se 
publicidade ao ato mediante publicação de seu resumo na Imprensa Oficial. 

 
Prefeitura Municipal de Tabapuã, 17 de agosto de 2017. 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ 
CONTRATANTE 

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO – Prefeita Municipal 
 
 
 

JEFFERSON ELIANDRO DA SILVA – ME  
CONTRATADA 

JEFFERSON ELIANDRO DA SILVA – Empresário  
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
1ª___________________________________________ 
   Nome: ADRIANA APARECIDA DONATI MAURO 
   CPF. 070.634.988-19 
 
2ª_______________________________________ 
   Nome: WALKIRIA ZAMPIROLI LOUZADA 
   CPF. 189.316.078-57 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ 
EXTRATO DE CONTRATO 

 
Termo de Contrato nº 093/2017; Respaldo legal: Processo de Licitação nº 
083/2017 – Modalidade Convite nº 027/2017 Contratante: Município de Tabapuã-SP; 
CNPJ. nº 45.128.816/0001-33; Contratada: JEFFERSON ELIANDRO DA SILVA – ME; 
CNPJ nº 08.879.583/0001-84; Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (café e 
açúcar) para atender as necessidades da municipalidade, com entrega parcelada, 
de acordo com as especificações constantes do Anexo I. Vigência: 12 (doze) meses 
a contar da data de assinatura ocorrendo o término em 16/08/2018; Valor Total R$ 
27.600,00; Classificação Orçamentária: 3.3.90.30.07 – Material de Consumo / 
Gêneros Alimentícios, nas respectivas classificações orçamentárias consignadas na 
Lei Orçamentária do Exercício Valor Global Estimado - Fonte de Recursos 01 – 
Tesouro Municipal. Data da assinatura: 17/08/2017. MARIA FELICIDADE PERES 
CAMPOS ARROYO – Prefeito Municipal de Tabapuã.- PUBLIQUE-SE. 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TABAPUÃ  
 
CONTRATADA:_ JEFFERSON ELIANDRO DA SILVA – ME 
  
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 093/2017 
 
 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (café e açúcar) para atender as 
necessidades da municipalidade. 
 
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, 
e, cientes do 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 processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de 
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 Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de 
janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. 
 
Tabapuã-SP, 17 de agosto de 2017. 

 
 
 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TABAPUÃ 
Nome e cargo: MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO – PREFEITA 

MUNICIPAL 
E-mail institucional: licitacao@tabapua.sp.gov.br 

E-mail pessoal: feli.felicidade@gmail.com 
 

 
 
 

CONTRATADA: JEFFERSON ELIANDRO DA SILVA – ME 
Nome e cargo: JEFFERSON ELIANDRO DA SILVA- Empresário 

E-mail institucional: jeffersoneliandro@gmail.com 
E-mail pessoal: jeffersoneliandro@gmail.com 

 
 



   
 
 
 
 
 
 
  
  Anexo Referente a Licitação - Convite Compras e Serviços - 27/2017   

 

 Fornecedor: 3617  -  JEFFERSON ELIANDRO DA SILVA - ME 
 
 Item Cd. Produto Descrição 
 Marca Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Desconto Valor Líquido 
 2 002.00761 Açúcar Cristal de 1° qualidade, produto obtido do suco da cana de açúcar, tipo cristal, contendo no mínimo 99,3% de  
 sacarose, admitindo umidade máxima de 0,3% p/p, livre de fermentação, isento de sujidades, de matéria terrosa, de  
 parasitas e de detritos animais ou vegetais. O produto deve estar acondicionado em embalagem primaria de 5 kg em sacos  
 plásticos resistentes, atóxico, transparente, incolor, termossoldado. O produto deverá rigorosamente respeitar a legislação  
 vigente. A validade deverá ser de no mínimo 24 meses a partir da data de entrega. 
 0,00 
 COLOMBO 600,0000 PCT5 14,5000  8.700,00  
 3 002.04838 CAFÉ TRADICIONAL; TORRADO E MOÍDO. Constituído de Café Ate Tipo 8 Na Classificação Oficial Brasileira-cob; Bebida  
 Variando de Mole a Rio, Excluindo-se o Gosto Riozona; Com Um Máximo de 20% de Defeitos Pretos, Verdes e Ardidos e  
 Ausência de Graos Pretos-verdes e Fermentados; Admitindo-segraos de Safras Passadas; Robusta Conillon; Desde Que o  
 Gosto Não Seja Pronunciado e Preponderante; Ponto de Torra Moderadamente Escuro a Médio Claro; Com Qualidade  
 Global Aceitável Mínima de 4,5 Pontos Na Escala Sensorial de 0 a 10 do Lote Entregue; Impurezas (cascas e Paus) Em  
 G/100g Máxima de 1%; e Umidade Em G/100g Máxima de 5%; Obedecendo Resolução Saa 19, de 05/04/2010; Com  
 Embalagem Alto Vácuo (tijolinho); Rotulagem Impressa No Pacote; Não Sendo Tolerada a Presença de Etiqueta Auto  
 Adesiva Com a Descrição do Produto; Validade Mínima Na Data Da Entrega de (11) Onze Meses; Devendo Obedecer As  
 Exigências Das Res-saa 28 de 01/06/2007, Rdc 277/05, Rdc 259/02, Rdc 07/11, Rdc 14/14; Instrução Normativa Nr 16, de 
 24/05/2010 do Mapa para a Elaboração de Laudo Apos a Entrega do Café; Pacote 500,00 Grama 
 0,00 
 PODER 1.800,0000 PCT 10,5000  18.900,00   
 Total do Fornecedor: 27.600,00  
 Total Geral: 27.600,00 

 
 TABAPUA, 17 de Agosto de 2017. 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ 
CONTRATANTE 

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO – Prefeita Municipal 
 
 
 

JEFFERSON ELIANDRO DA SILVA – ME  
CONTRATADA 

JEFFERSON ELIANDRO DA SILVA – Empresário  
 
 

 

  


