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TERMO DE CONTRATO N° 096/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE TABAPUÃ E A EMPRESA FUNARI & FUNARI INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE 
AÇO LTDA - EPP, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.   
 
 
 

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 Av. Rodolfo Baldi nº 817, Centro, CEP 15.880-
000, na cidade de Tabapuã, 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, doravante designada 
simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a empresa FUNARI & FUNARI 
INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 
02.015.137/0001-45, estabelecida à Rua Edson Azevedo nº 145, Setor A, Distrito 
Industrial, CEP: 15.900-000, na cidade de Taquaritinga - SP, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu seu Sócio Sr. 
ROBERTO SILAS RUIZ FUNARI, portador da Cédula de Identidade nº 14.997.058 – 
SSP / SP e do CPF nº 081.382.768-00, têm entre si justo e avençado, com inteira 
sujeição à Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, a aquisição de 
equipamentos, firmados nos termos da Lei Federal 8.666/93 com suas alterações 
posteriores, com respaldo no Processo de Licitação nº 085/2017, Modalidade 
Convite nº 028/2017, e mediante cláusulas e condições a seguir enunciadas: 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 

1.1. O presente contrato tem por objeto: Aquisição de mobiliários destinados às 
unidades escolares que atendem a Educação Básica do Município de Tabapuã, 
conforme especificações constantes do Anexo I, tudo parte integrante deste 
processo. 
 
 

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 Convite nº. 028/2017 - 
Prefeitura Municipal de Tabapuã, constantes do Processo nº. 085/2017, e, em 
especial, a Proposta e os Documentos de Habilitação do contratado, juntamente 
com a especificação técnica do objeto ofertado.  
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
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3.1. Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão 
atendidos por verbas, constantes do orçamento vigente:  
02.06 – Divisão de Educação Básica  
- 12.361.0006.2015 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental – 
Categoria Econômica:  4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente - Ficha 
de Despesa n° 94 – Fonte de Recursos 01 – Tesouro Municipal; 
- 12.365.0007.2018 – Manutenção e Atendimento em Creche – Categoria 
Econômica:  4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente - Ficha de 
Despesa n° 131 – Fonte de Recursos 01 - Tesouro Municipal; 
- 12.365.0007.2019 – Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil (Pré – 
Escola) – Categoria Econômica:  4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material 
Permanente - Ficha de Despesa n° 145 – Fonte de Recursos 01 - Tesouro 
Municipal; 
 
02.07 – FUNDEB 
- 12.361.0006.2023 – FUNDEB - Manutenção do Ensino Fundamental – Categoria 
Econômica:  4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente - Ficha de 
Despesa n° 176 – Fonte de Recursos 02 – Transferências e Convênios Estadual; 
- 12.365.0007.2025 – FUNDEB - Manutenção da Educação Infantil Creche – 
Categoria Econômica:  4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente - Ficha 
de Despesa n° 191 – Fonte de Recursos 02 – Transferências e Convênios Estadual; 
- 12.365.0007.2026 – FUNDEB - Manutenção da Educação Infantil Pré Escola – 
Categoria Econômica:  4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente - Ficha 
de Despesa n° 206 – Fonte de Recursos 02 – Transferências e Convênios Estadual. 
 
 

CLÁUSULA QUARTA DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO  
 

4.1. - O Contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e vigorará por 
60 (sessenta) dias ocorrendo seu término em 02 de novembro de 2017 podendo ser 
prorrogado em conformidade com o § 1º, Art. 57 da Lei 8.666/93. 
 
 

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

5.1. Pelo fornecimento do(s) itens 14 e 19, objeto(s) deste CONTRATO, a 
MUNICIPALIDADE pagará à contratada o preço certo, irreajustável e no montante 
global de R$ 2.215,00(Dois Mil, Duzentos e Quinze Reais). 
 
§1º - O pagamento será efetuado após a entrega do objeto que deverá ser 
acompanhada do respectivo recebimento definitivo e da respectiva nota fiscal, que 
será emitida, contendo na mesma os seguintes dizeres: a) Convite nº 028/2017; b) 
PROCESSO Nº 085/2017 e c) Contrato nº 095/2017. 
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§ 2º - 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). 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO  

 
6.1 - O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as 
especificações do Edital do Convite, após solicitação da Contratante (ordem de 
compra). 
6.2 – Os equipamentos serão entregues em local e horário designado pela Prefeitura 
Municipal, no prazo de até 05 (cinco) dias da emissão da Autorização de Entrega. 
6.3 - No ato da entrega a CONTRATANTE deverá apresentar os seguintes 
documentos fornecidos pelo fabricante:  
- Garantia contra defeitos de fabricação. 
  
 

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

7.1. 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. 
 
7.2. 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. 
 
7.3. A CONTRATADA se compromete a entregar o objeto licitado em conformidade 
com as exigências previstas no item 24 do Edital de Convite n°. 028/2017. 
 
7.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
legislação; 
 
7.5. Substituir, de forma imediata e às suas expensas, o objeto que não esteja em 
conformidade com as especificações da Contratante. 
 
7.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE 
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8.1 - A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições 
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente 
licitação, consoante estabelece a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
8.2 - Fiscalizar e acompanhar a entrega do objeto contratual, à medida que for 
solicitado pela Prefeitura Municipal. 
 
8.3 - Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a 
entrega do objeto licitado, diligenciando nos casos que exigem providências 
corretivas. 
 
8.4. 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 – DA FISCALIZAÇÃO 
 

9.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante da 
CONTRATANTE, devidamente designado, podendo ser assistido por terceiros, 
cabendo-lhes dentre outros: 
9.1.1 Supervisionar a execução do objeto, garantindo que todas as providências 
sejam tomadas para regularização das falhas ou defeitos observados; 
9.1.2 Levar ao conhecimento da autoridade competente qualquer irregularidade fora 
de sua competência; 
9.1.3 Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, designados por escrito, ou obter 
da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom 
andamento deste Contrato e anexar aos autos do processo correspondente cópia 
dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências; 
9.1.4 Acompanhar a execução do contrato, atestar seu recebimento parcial e 
definitivo e indicar as ocorrências de indisponibilidade do contratado; 
9.1.5 Encaminhar à autoridade competente os documentos que relacionem as 
importâncias relativas a multas aplicadas à CONTRATADA, bem como os referentes 
a pagamentos. 
 
9.2. O acompanhamento e a fiscalização acima não excluirão a responsabilidade da 
CONTRATADA, ficando esta responsável pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, nem conferirão ao CONTRATANTE, responsabilidade solidária, inclusive 
perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução do serviço 
contratado. 
9.3. As determinações e as solicitações formuladas pelos representantes do 
CONTRATANTE, encarregados da fiscalização do contrato, deverão ser 
prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou nesta impossibilidade, justificadas 
por escrito. 
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9.4. Para a aceitação do objeto, os responsáveis pelo acompanhamento e 
fiscalização do mesmo, observarão se a CONTRATADA cumpriu todos os termos 
constantes do Edital e seus anexos, bem como de todas as condições impostas no 
instrumento contratual. 
 
9.5. É vedado ao Município e aos fiscais designados, exercer poder de mando sobre 
os empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e 
responsáveis por ela indicados. 
 
9.6. Durante a vigência deste contrato, a Contratada deve manter preposto aceito 
pela Administração do Contratante, para representá-lo sempre que for necessário. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E 
INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 

 
10.1. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a CONTRATADA às 
seguintes sanções: 
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, caso a rescisão decorra de qualquer das situações previstas no 
Edital. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO CONTRATUAL 
 

11.1. 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. 
 
Parágrafo único - 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. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO 
 

12.1. 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 
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de direito, dando-se publicidade ao ato mediante publicação de seu resumo na 
Imprensa Oficial. 
 

Prefeitura Municipal de Tabapuã, 04 de setembro de 2017. 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ 
CONTRATANTE 

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO – Prefeita Municipal 
 
 
 
 
 

FUNARI & FUNARI INDUSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO LTDA - EPP  
CONTRATADA 

ROBERTO SILAS RUIZ FUNARI – Sócio   
 
 
 
 
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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EXTRATO DE CONTRATO 
 
Contrato n.º 095/2017; Contratante: Município de Tabapuã-SP- CNPJ. nº 
45.128.816/0001-33; Contratada: FUNARI & FUNARI INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE 
AÇO LTDA- EPP, CNPJ/MF nº 02.015.137/0001-45; Licitação Processo nº 085/2017 
– Modalidade Convite nº 028/2017; Objeto: Aquisição de mobiliários destinados as 
unidades escolares que atendem a Educação Básica do Município de Tabapuã, 
conforme especificações constantes do Anexo I; Vigência: a partir da data de sua 
assinatura até o dia 02 de novembro de 2017; Valor total  do Contrato: R$ 2.215,00 
(Dois Mil, Duzentos e Quinze Reais); Classificação dos Recursos Orçamentários: 
Categoria Econômica de Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material 
Permanente, nas respectivas classificações orçamentárias consignadas na Lei 
Orçamentária do Exercício; Fonte de Recurso: 01 – Tesouro Municipal e 02 - 
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados; Data da assinatura: 04 de 
setembro de 2017.- MARIA FELICIDADE PERES CAMPOR ARROYO – Prefeita 
Municipal.- PUBLIQUE-SE. 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TABAPUÃ  
 
CONTRATADA: FUNARI & FUNARI INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO LTDA- EPP 
  
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 095/2017 
 
OBJETO: Aquisição de mobiliários destinados às unidades escolares que atendem 
a Educação Básica do Município de Tabapuã. 
 

Na qualidade de Contratante e Contratada, 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, 04 de setembro 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: FUNARI & FUNARI INDUSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO LTDA - 

EPP 
Nome e cargo: ROBERTO SILAS RUIZ FUNARI – Sócio     

E-mail institucional: funari_@hotmail.com  
E-mail pessoal: robertosrfunari@gmail.com  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo Referente a Licitação - Convite Compras e Serviços - 28/2017 
  

 

 Fornecedor: 7245  -  FUNARI & FUNARI INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA -  
 Item Cd. Produto Descrição 
 Marca Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Desconto Valor Líquido 
 14 046.00014 Arquivo de aço-com 04 gavetas Medidas 1335mm de altura x 470mm de largura x 570mm de profundidade . Descrição  
 Técnica: tipo oficio para ficha espelho confeccionado em chapa de aço carbono laminada fina a frio SAE 1006/1010, corpo,  
 gavetas, fundo e chapéu em chapa n° 24 (0,60 mm de espessura), gavetas deslizantes sobre esferas de aço de 1  
 polegada, puxador cromado do tipo alça, porta etiqueta estampado no centro na parte superior da gaveta. Fechadura tipo  
 yale, tambor cilíndrico cromado, com chaves em duplicata, o qual permitirá o fechamento de todas as gavetas. Superfície  
 com tratamento químico antiferruginoso (desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador) e tratamento  
 anti-corrosivo, excelente aderência de cobertura. 
 0,00 
 FUNARI 2,0000 PÇ 685,0000  1.370,00  
 19 046.00019 ROUPEIRO DE AÇO, tipo guarda-roupa, com 08 portas, confeccionado em chapa de aço carbono laminada fina a frio SAE  
 1006/1010, n.º 24. Descrição técnica: (0,60 mm de espessura)com 08 vãos (portas) sobrepostos, 02 dobradiças de 75mm  
 em cada porta, sistema de ventilação através de venezianas estampada na própria porta, compartimento interno com  
 cabide de aço do tipo gancho, portas com reforço interno longitudinal tipo ômega, sistema de tranca das portas através do  
 dispositivo pitão para cadeado, pés confeccionados em chapa de aço n.º 16 (1,50mm de espessura). Soldagem através dos  
 sistemas de Solda Mig e Solda Ponto. Superfície com tratamento químico antiferruginoso (desengraxante, decapante,  
 fosfatizante e passivador) e tratamento anti-corrosivo (fosfatização), e pintura eletrostática em epóxi pó, aplicada através  
 de pulverização e secagem em estufa de alta temperatura acima (200 º) assegurando excelente aderência de cobertura.  
 Medidas 1950mm de altura x 1250mm de largura x 400mm de profundidade 
 0,00 
 FUNARI 1,0000 PÇ 845,0000  845,00   
 Total do Fornecedor: 2.215,00  
 Total Geral: 2.215,00 

 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Tabapuã, 04 de setembro de 2017. 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ 
CONTRATANTE 

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO – Prefeita Municipal 
 
 
 
 
 

FUNARI & FUNARI INDUSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO LTDA - EPP 
CONTRATADA 

ROBERTO SILAS RUIZ FUNARI – Sócio 
 

 


