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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO E A 

EMPRESA GOBECHE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES LTDA - ME, 

AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE EM COMEMORAÇÃO À PÁSCOA PARA SEREM 

DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. 

                                                                         PP 05/2017 
Processo n.º 13/2017 

O Município de Alumínio, através da Prefeitura Municipal de Alumínio, CGC do MF n.º 

58.987.629/0001-57, com sede nesta cidade de Alumínio, à Av. Eng.º Antônio de 

Castro Figueirôa, n.º 100, doravante denominada simplesmente PREFEITURA, neste 

ato representada por seu Prefeito, o Sr. ANTONIO PIASSENTINI, brasileiro, solteiro, 

metalúrgico, portador do RG n.º 13.123.307-5 e CPF n.º 021.186.198/71, residente e 

domiciliado nesta cidade, e a Empresa GOBECHE INDUATRIA E COMÉRCIO DE 

CHOCOLATES LTA - ME, CNPJ  n.º  11.007.686/0001-69 com sede à Rodovia Placido 

Lorenzetti, s/nº, SP 327, km 02, Bairro Água Azul, Zona Rural, na cidade  de Santa Cuz 

do Rio Pardo, estado de São Paulo – CEP 18.900-000, representada pelo Sr. Roberto 

Siqueira, maior, brasileiro, residente à Rua Benjamin Constante, n.º 1345, bairro 

Chácara Peixe, CEP 18.900-000, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo/SP, portador do 

RG n.º 10.323.382 e CPF  n.º 078.938.628-31, doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA, com base na lei federal n.º 8.666/93 com sua redação atual, têm entre 

si  justo e contratado, conforme cláusulas e condições a seguir descritas: 

CLÁUSULA 1 – DO OBJETO 

 

1.1 A contratada deverá entregar ovos de páscoa para serem distribuídos aos 

alunos da rede municipal. 
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1.2 A execução do objeto contratual deverá atingir o fim a que se destina, com 
eficácia e qualidade requerida.  
 

1.3   No fornecimento a contratada obedecerá ao disposto no Memorial Descritivo  
 (ANEXO II).      
 

1.4     A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 

vícios ou defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de 

materiais empregados. 

 
CLÁUSULA 2 – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
2.1 A Prefeitura pagará à contratada R$ 50.530,00 (cinqüenta mil e quinhentos e 

trinta reais) pelos produtos fornecidos. 
 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO PREÇO UNIT. PREÇO 
TOTAL 

01 3.300 UN Ovos de puro chocolate ao leite (1ª 

qualidade) recheado com um 

bombom, contendo no mínimo 25% 

(vinte e cinco por cento) de sólidos 

totais de cacau, conforme RDC nº 

264, de 22 de setembro de 2005 da 

ANVISA (Regulamento Técnico para 

chocolate e produtos de cacau), 

isento de gordura hidrogenada e 0 

% de gordura trans. Pesando em 

média 120 gramas por unidade, 

medindo aproximadamente 12 a13 

cm de altura e de 8 a 9 cm de 

diâmetro (excetuando-se o copinho 

plástico). Os ovos deverão estar 

embalados em papel colorido 

metalizado e reembalados em caixas 

14,10 46.530,00 
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de papelão resistentes com 

divisórias. Na embalagem primária e 

secundária deverão constar a data 

de fabricação e ou validade.  

 

02 240 UN Ovos de chocolate isento de lactose 

(1ª qualidade) recheado com um 

bombom, contendo no mínimo 25% 

(vinte e cinco por cento) de sólidos 

totais de cacau, conforme RDC nº 

264, de 22 de setembro de 2005 da 

ANVISA (Regulamento Técnico para 

chocolate e produtos de cacau), 

isento de gordurahidrogenada e 0 % 

de gordura trans. Pesando em 

média 120 gramas por unidade, 

medindo aproximadamente 12 a13 

cm de altura e de 8 a9 cm de 

diâmetro (excetuando-se o copinho 

plástico). Os ovos deverão ser 

embalados em papel colorido 

metalizado e reembalados em caixas 

de papelão resistentes com 

divisórias. Na embalagem primária e 

secundária deverão constar a data 

de fabricação e ou validade e a 

informação isento de lactose. 

 

16,00 3.840,00 

03 10 UN Ovos de chocolate (1ª qualidade) 

isento de açúcares recheado com 

um bombom, contendo no mínimo 

25% (vinte e cinco por cento) de 

16,00 160,00 
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sólidos totais de cacau, conforme 

RDC nº 264, de 22 de setembro de 

2005 da ANVISA (Regulamento 

Técnico para chocolate e produtos 

de cacau), isento de 

gordurahidrogenada e 0 % de 

gordura trans. Pesando em média 

120 gramas por unidade, medindo 

aproximadamente 12 a13 cm de 

altura e de 8 a9 cm de diâmetro 

(excetuando-se o copinho plástico). 

Os ovos deverão ser embalados em 

papel colorido metalizado e 

reembalados em caixas de papelão 

resistentes com divisórias. Na 

embalagem primária e secundária 

deverão constar a data de fabricação 

e ou validade e a informação isento 

de açúcares. 

 
2.2 O pagamento será feito 30 dias da nota fiscal devidamente liberada e conferido 

pelo setor responsável, mediante a autorização da Diretoria Financeira que 
elaborará a documentação contábil pública na forma prevista na Lei n.º 
4.320/64.         
 

2.3 A Prefeitura reserva-se o direito de descontar dos valores da Nota Fiscal, os 
valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por 
descumprimento de cláusulas contratuais. 
 

CLÁUSULA 3 – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO 
 
3.1 O Contrato terá vigência da data de sua assinatura até o dia 07/04/2017. 
 
CLÁUSULA 4 – DA GARANTIA 
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4.1 A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir 
imediatamente, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato 
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
ou equipamentos empregados. 

 

4.2 A Prefeitura rejeitará no todo ou em parte, o produto que estiver em desacordo 
com este contrato. 

 

CLÁUSULA 5 – DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES E SANÇÕES 
 
5.1 Pelo inadimplemento de qualquer cláusula ou condição deste contrato, ou pela 

sua inexecução total ou parcial, a Prefeitura aplicará as seguintes sanções, 
garantida a defesa prévia: 

 
5.1.1 Advertência; 
 
5.1.2 Multa de 1,5%do valor do contrato atualizado por atraso da entrega dos 
produtos; 
 
5.1.3 Rescisão do contrato, caso em que será cobrada a multa de até 40% sobre 
o valor do contrato atualizado, no caso de inexecução total ou parcial ou ainda 
reincidência dos motivos previstos neste item e outros previstos em lei. 
 

5.2 Sem prejuízo das sanções previstas no item 5.1 e seus sub-itens poderão ser 
aplicadas ao inadimplente outras contidas na Lei Federal n.º 8.666/93. 

 
CLÁUSULA 6 – DA RESCISÃO  
 
6.1 A rescisão dar-se-á, desde que: 
 

6.1.1 Ocorra falência ou dissolução da contratada; 
 
6.1.2 Deixe a contratada de cumprir qualquer exigência ou cláusula do 

contrato.  
 
6.2 A aplicação das penalidades supra mencionadas não exonera o inadimplente de 

eventual ação por perdas e danos que o seu ato ensejar. 
 
CLÁUSULA 7 – DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO EM CASO DE RESCISÃO 
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7.1 Em caso de rescisão, a contratada reconhece integralmente os direitos da 
Prefeitura Municipal de Alumínio, sem prejuízo de indenização por perdas e 
danos que a rescisão possa acarretar. 

 
 
CLÁUSULA 8 – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 
 
8.1 Fazem parte deste contrato, o edital n.º 05/2017 o Memorial Descritivo dos 

Serviços como Anexo II e a proposta da contratada, constantes do Processo n.º 
13/2017. 
 

CLÁUSULA 9 – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
9.1 Fica o presente contrato subordinado às normas da Lei Federal n.º 8.666/93 e 

nos casos omissos, prevalecerão às normas do Código Civil e Código de Defesa 
do Consumidor. 

 
CLÁUSULA 10 – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 

10.1 O Departamento Municipal de Educação através de sua nutricionista e o 
Departamento Municipal de Desenvolvimento Social através de sua diretora 
acompanharão a execução deste contrato. 

 
CLÁUSULA 11 – VALOR TOTAL DO CONTRATO 
 
11.1 Fica o presente contrato com valor total de R$ 50.530,00 (cinqüenta mil e 

quinhentos e trinta reais). 
 
CLÁUSULA 12 – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
12.1 As despesas com a execução deste contrato correrão por conta das seguintes 

dotações do orçamento vigente, a saber: 2017-49 Vínculo: 

01.000.0000/01.110.0000- Elemento de Despesa: 33903000/07- Classif. 

Funcional: 082440004 2004 e 2017-127 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000- 

Elemento de Despesa: 33903000/07- Classif. Funcional: 083060005 2004 

CLÁUSULA 13 – DO FORO 
 
13.1 Fica eleito o foro da Comarca de Mairinque, para dirimir qualquer dúvida 

oriunda deste contrato. 
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E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente contrato em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, para valer como bom para todos os fins e efeitos legais, na 
presença de 02 (duas) testemunhas. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 27 de março de 2017. 
 

 
 

 

ANTONIO PIASSENTINI 
Prefeito 

 
 
 
 
 

GOBECHE INDUATRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES LTA - ME  
Contratada 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
_______________________     ____________________ 
RG        RG 


