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CONTRATO N° 0212018 

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA 
(EMBALADAS) DESTINADO AO SERVIDOR PÚBLICO DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA-SP. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA-SP, Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n°. 51.842.326/0001-05, com sede na Avenida 
Paschoal Guzzo, 1087 - Centro, nesta cidade de Guzolândia, Estado de São Paulo, neste ato 
representado pelo Presidente da Câmara Municipal, o Sr. MESSIAS DE BRITO GONDIM, 
portador do RG n°. 9.155.010-5SSP/SP, e do CPF (MF) no. 957.461618-53, residente e 
domiciliado na Rua dos Vereadores, n° 1032, centro, neste município de Guzolândia-SP, 
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa TIAGO 
CEZAR DURANTI - ME, devidamente inscrita no CNPJ (MF) sob n° 18.988.371/0001-99 e 
Inscrição Estadual n° 337.011.081.116, com sede na Avenida Paschoal Guzzo, n°. 414, no 
município de Guzolândia-SP, neste ato representado pelo proprietário, o Sr. Tiago Cezar 
Duranti, portador do RG. n° 40.948.950-SSP/SP, e do CPF (MF) n° 333.127.248-56, residente e 
domiciliado na Rua 13 de junho, n°. 296, centro no município de Bandeirante D'Oeste-SP, Cep: 
15367-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA. 

CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO 

1.1. A CONTRATADA, neste ato e por este instrumento, se obriga ao fornecimento de 01 
(uma) cesta básica (embalada), destinada ao funcionário público desta municipalidade, conforme 
produtos constantes no anexo 1, referente ao período de janeiro a junho de 2018. 

CLÁUSULA SEGUNDA-DO VALOR 

2.1. O valor unitário de cada Cesta Básica (embalada) será de R$ 79,24 (setenta e nove reais e 
vinte quatro centavos), perfazendo um total de R$ 475,44 (quatrocentos e setenta e cinco 
reais e quarenta quatro centavos). 
2.2. A CONTRATANTE se reserva ao direito de cancelar a proposta, algum item a seu critério e 
sem qualquer obrigação de indenizar a CONTRATADA. 

CLÁUSULA TERCEIRA-DOS PAGAMENTOS 

3.1. O pagamento ocorrerá num prazo de até 10 (dez) dias após a entrega da quantidade 
requisitada pelo Setor de Compras desta Câmara Municipal e emissão da Nota Fiscal. 
3.2. Todas as despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, máquinas, transportes e 
traslados, estadias, diárias, gratificações, seguro de pessoal, seguros em geral, outras de natureza 
trabalhista, previdenciária e fiscal e, ainda outras inerentes aos serviços contratados, são de 
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. 

CLÁUSULA QUARTA-DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA 

4.1. As despesas deste contrato correrão por conta dos elementos 
orçamento relativo ao ano de 2018, nas seguintes dotações: 
01 - Poder Legislativo 

próprios previstos no 
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010100 - Câmara Municipal 
01.03 1.0002.2002.0000 - Manutenção da Câmara Municipal 
010 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 

CLÁUSULA QUINTA-DO PRAZO E ENTREGA 

5.1. O prazo de fornecimento das cestas básicas adquiridas será até o dia 30 de junho de 2018. 
5.2. A empresa deverá entregar as mercadorias, num prazo de até 05 (cinco) dias úteis, na 
unidade administrativa da Câmara Municipal, com emissão de Notas Fiscais. 
5.3. A Câmara Municipal poderá através de Servidor Credenciado, exigir a qualquer momento, 
de pleno direito, que sejam adotadas pela Contratada, providências suplementares necessárias ao 
cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SEXTA-DA FISCALIZACÃO, DO RECEBIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES 
CONTRATUAIS DA CONTRATADA.  

6.1. 	Executar o fornecimento das cestas básicas na Câmara Municipal de Guzolândia, 
observando ainda o seguinte: 
6.1. 1.  Assumir integral responsabilidade pela qualidade dos produtos a serem adquiridos; 
6.1.2. A CONTRATADA, por sua conta e risco, manterá os empregados necessários, se 
obrigando a cumprir todas as normas trabalhistas, tributárias, previdenciárias e securitárias 
referentes a estes trabalhadores, especialmente o recolhimento das contribuições devidas ao 
INSS, FGTS e outras, não tendo a contratante nenhuma responsabilidade trabalhista para com 
este empregado, sem solidária ou subsidiariamente; 
6.1.3. A CONTRATADA assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes 
das quantidades dos produtos, necessários à boa e perfeita execução do presente Contrato, 
responsabilizando-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, 
prepostos e subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados a 
CONTRATANTE e a terceiros; 
6.1.4. Os danos e prejuízos mencionados no item anterior serão ressarcidos a CONTRATANTE 
no prazo máximo de 48 horas, contado de notificação administrativa ao contratado, sob pena de 
multa; 
6.1.5. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos, obrigações ou 
compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução 
do presente contrato, bem como por quaisquer danos causados a terceiros em decorrência de ato 
praticado pela CONTRATADA, seus empregados, prepostos ou subordinados; 
6.1.6. Constituirá ônus exclusivos da CONTRATADA o pagamento de tributos Federais, 
Estaduais e Municipais, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste 
contrato e da execução de seu objeto; 
6.1.7. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, o acréscimo 
ou supressão de até 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do art. 65 § 1° da Lei Federal 
8.666/93 e alterações; 
6.1.8. Em caso de necessidade imperiosa, devidamente comprovada de aumento de preço de 
produtos inscritos no objeto, o Equilíbrio Econômico Financeiro, porventura deferido, deverá 
levar em conta o valor somente do item que sofreu a correção. 
6.1.9. A recusa injustificada da CONTRATADA em retirar a Ordem de Entrega, dentro do prazo 
estabelecido pela Câmara, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, ficando 
sujeita, a critério da Câmara e garantida à prévia defesa, ás penalidades nos incisos, 1, III e IV do 
art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do ajuste; 

9 
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6.1.10. Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos, fica sujeita a CONTRATADA às 
penalidades previstas no caput do art. 86 da Lei Federal 8.666/93, na seguinte conformidade: 
6.1 .10.1. Atraso até 10 (dez) dias, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da obrigação, por 
dia de atraso; 
6.1.10.2. Atraso superior a 10 (dez) dias, multa de 3% (três por cento), sobre o valor da 
obrigação, por dia de atraso; 
6.1 .11. Pela inexecução total ou parcial do ajuste a Câmara poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar a CONTRATADA as sanções previstas nos incisos 1, III e IV do art. 87 da Lei Federal n° 
8.666/93 e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor dos produtos não entregues; 
6.1.12. As multas serão autônomas, e a aplicação de uma não exclui a outra; 
6.1.13. A Rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e por escrito pela 
Câmara, nos casos enumerados nos incisos 1 a XVII do art. 78 da Lei Federal 8.666/93, 
amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente, desde que haja conveniência da Câmara, por inexecução total ou parcial 
do ajuste, sem prejuízos das consequências legais; 
6.1.14. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal n° 
8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos 
regulamentares comprovados, quando os houver sofrido. A rescisão contratual de que trata o 
inciso 1 do art. 78 acarreta as conseqüências previstas no art. 80, incisos 1 a IV, ambos da Lei 
Federal 8.666/93; 
6.1.15. A CONTRATANTE se reserva o direito de descontar o preço avençado o valor de 
qualquer multa imposta à CONTRATADA, em virtude do não cumprimento das condições 
estipuladas neste contrato e que não sejam determinantes de rescisão contratual; 
6.1.16. As multas mencionadas neste contrato corresponderão à gravidade da infração, até o 
máximo de 20% (vinte por cento) do valor do preço da empreitada, em cada caso, ficará 
resguardado o direito de ampla defesa; 
6.1.17. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou sub-empreitada, no 
todo ou em parte; 
6.1.18. Cabe ao contratante, a seu critério, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de 
todas as fases de execução dos serviços contratados e do comportamento do pessoal da 
contratada, sem prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus empregados, prepostos e 
subordinados; 
6.1.19. A Contratada declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, 
verificação e controle a serem adotados pelo Contratante; 
6.1.20. A existência e a atualização do Contratante em nada restringem a responsabilidade única, 
integral e exclusiva da contratada, no que concerne aos serviços contratados, e às suas 
consequências e implicações próximas ou remotas; 
6.1.21. A fiscalização por parte da CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA das 
responsabilidades previstas no Código Civil e dos danos que vier a causar à CONTRATANTE, 
por culpa ou dolo de seus funcionários ou de seus prepostos na execução do contrato. 
6.1.22. A CONTRATADA ficará obrigada ao refazimento, às suas expensas e sem quaisquer 
ônus para a CONTRATANTE, das partes que forem consideradas imperfeitas ou insatisfatórias; 

CLÁUSULA SÉTIMA-DAS PENALIDADES 

7.1. Ao contrato total ou parcialmente inadimplente será aplicado às sanções legais nos termos 
dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93, na seguinte conformidade: 
7.1.1. Advertência; 	 - 
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7.1.2. Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu 
total, o equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato, cumuláveis com as demais 
sanções; 
7.1.3. Quando for o caso, as multas serão descontadas sempre do primeiro pagamento a que tiver 
a contratante que efetuar a contratada, sem prejuízo de outras medidas legais que se fizerem 
necessárias à cobrança das multas; 
7.1.4. Rescisão de Contrato; 
7.1.5. Em caso de alteração na qualidade do produto, detectada pelo Setor competente, será 
motivo de Rescisão Contratual e aplicação das penalidades previstas em Lei; 
7.1.6. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda deste 
responderá a contratada pela diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pelo Contratante, ou cobradas judicialmente. 

CLÁUSULA OITAVA-DA RESCISÃO 

8.1. A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo e sem qualquer ônus ou responsabilidade, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, rescindir este contrato independentemente de ação, 
notificação ou interpelação judicial ou extra, quando a CONTRATADA: 
8.1.1. Deixar de cumprir quaisquer das cláusulas ou condições deste contrato; 
8.1.2. Suspender o fornecimento dos produtos, sem justa causa ou força maior, por prazo 
superior a 03 (três) dias; 
8.1.3. Transferir, no todo ou em parte, o presente contato, sem a prévia anuência da 
CONTRATANTE; 
8.1.4. Incidir em qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, Incisos 1 a XII e XVII da Lei 
Federal n° 8.666/93; 
8.1.5. Em caso de rescisão contratual, a CONTRATADA reconhece os direitos da 
CONTRATANTE, previstos no artigo 77 da Lei Federal n° 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA  

9.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICACÃO DO CONTRATO  

10.1. Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, a Contratante providenciará 
a publicação na Imprensa, em resumo, do presente Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-DO FUNDAMENTO LEGAL 

11.1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previstas na Lei Federal n° 8.666/93, e 
suas posteriores alterações, pelas Medidas Provisórias e pelas Legislações específicas, cujos 
efeitos atinjam este instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-DOS TRIBUTOS E DESPESA 

12.1. Constituirá encargo exclusivo da contratada, o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos 
e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução, de seu objeto. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA-DO FORO 



PELA CONTRATADA: 1 
02 

Wiag, ezar Duranti - ME 
CNP 18.988.371/0001-99 

M ssi. s"de Brito Gondim 
Presidente 
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13.1. Para todas as questões divergentes oriundas do presente Contrato não resolvida 
administrativamente será competente o Foro da Comarca de Auriflama-SP, renunciando as 
partes a qualquer outro por mais especial que possa ser. 
13.2. E assim, por estarem justos e contratados, as partes livres de qualquer erro, dolo, coação, 
simulação ou fraude, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor para um só fim, na 
presença de duas testemunhas que a tudo presenciaram, para que supra seus regulares efeitos de 
direito. 

Câmara Municipal de Guzolândia, 11 de janeiro de 2018. 

PELA CONTRATANTE: 

TESTEMUNHAS 

A 

Kenia Vieira Lofego Dias 
	

Mai1i Sduza de Oliveira 
RG: 25.955.515-OSSP/SP 

	
RG: 26.249.772-4SSP/SP 

VISTO ASSESSORIA JURÍDICA: 


