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

EMPRESA COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTAS 

BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES.  

 

PPRP 01/2017 

Processo n.º 01/2017  

 

Entre o Município de Alumínio, por meio da Prefeitura Municipal de Alumínio, CNPJ no 

MF nº 58.987.629/0001-57, com sede nesta cidade à Av. Eng. Antônio de Castro 

Figueirôa, 100, denominada simplesmente PREFEITURA, neste ato representada pelo 

seu Prefeito Municipal, 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 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA, CNPJ (MF) nº 

53.437.315/0001-67, Inscrição Estadual nº 275.001.195.10,  com  sede  à  Rua 07, nº 

159 – Corumbataí/SP – CEP 13.540-000, neste ato representado pelo Sr José Marcelo 

Cattai (supervisor de vendas), portador do RG n° 21.401.358-3 SSP-SP e do CPF nº 

190.253.298-88, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, é lavrado o 

presente contrato, nos termos do PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS n.º 

01/2017 e Normas Gerais da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 

e respectivas alterações, conforme condições a seguir descritas:  

 

CLÁUSULA 1 - DO OBJETO  

 

1.1  Visa o presente Contrato a prestação de serviços no preparo, seleção, 

acondicionamento, distribuição e controle de cestas de alimentos para doação 

as carentes do município, com entregas mensais na composição definida de 

acordo com o padrão de qualidade constante do Anexo IV.  

 

1.1.1 O número aproximado de munícipes beneficiados pela cesta é de 

150/mês.  

 

1.2 As cestas de alimentos que serão entregues mensalmente deverão conter, 

afixada em sua embalagem, a relação dos produtos nela contidos com suas 

marcas e quantidades.  
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CLÁUSULA 02 - DO PRAZO  

 

2.1  O Contrato terá vigência por 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado, nos termos do artigo 57 e incisos da lei de Licitações e 

Contratos Administrativos.  

 

2.1.1 O Contrato poderá a qualquer tempo, ser aditado para adequações às 

disposições governamentais aplicáveis à espécie.  

 

2.3  Trinta dias após a assinatura deste Contrato, a Contratada deverá:  

 

2.3.1  Entregar a garantia que ficará retida, mesmo ao final do Contrato, na 

ocorrência de infrações contratuais que possam resultar em multas, 

sendo liberada depois de resolvidas as pendências relativas à 

eventuais infrações.  

 

2.4 As quantidades inicialmente previstas poderão sofrer alteração a maior ou a 

menor, dentro dos limites legais permitidos.  

 

CLÁUSULA 03 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO  

 

3.1  As cestas de alimentos serão preparadas mensalmente na sede da Contratada 

e distribuídas diretamente no domicílio do beneficiado residente em 

Alumínio, pelo sistema porta a porta, entregando-se a cesta mediante termo 

de recebimento (vale-cesta), sempre na primeira semana do mês, iniciando-se 

as segundas-feiras e encerrando-se as sextas-feiras (aproximadamente 150 

cestas/mês). 

 

3.1.1 A contratada, no caso de não encontrar o beneficiário, deverá voltar por 

até três vezes para tentativa de entrega, apresentando relatório das 

tentativas contendo datas e horários das visitas. 

 

3.1.1.1 Após esse prazo a empresa deverá encaminhar as cestas não 

entregues a Divisão de Promoção Social para serem retiradas 

pelo próprio beneficiário. 

  

3.1.2 A totalidade das cestas entregues mensalmente deverá ter a mesma 

composição e marcas idênticas para todos os beneficiários.  
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3.1.3  A licitante vencedora deverá comunicar à Prefeitura, imediatamente, 

qualquer ocorrência ou anormalidade que venha interferir na execução 

dos serviços objetivados na presente licitação.  

 

3.1.4  Em situações eventuais em que for necessária a complementação da 

composição das cestas de alimentos, os produtos a serem 

complementados deverão ser objeto de orçamento prévio e a parte, o 

qual será submetido à aprovação da Administração.  

 

3.2  A Contratada observará rigorosamente, no ato de acondicionamento, o prazo 

de validade dos produtos que compõem a cesta.  

 

3.3  Se durante a distribuição ocorrerem problemas de desabastecimento ou outro 

similar, a Prefeitura poderá, autorizar a substituição do (s) produto (s), por 

outro (s) a ser (em) proposto (s) quando da apresentação da justificativa por 

escrito, que comprove a dificuldade temporária do fornecimento do produto, 

sendo considerada como dificuldade temporária apenas uma entrega.  

 

3.3.1 A Contratada deverá comunicar à Prefeitura, imediatamente, a qualquer 

ocorrência ou anormalidade que venha interferir na execução dos 

serviços objetivados no presente contrato.  

 

3.3.2 Sub-empreitada: A contratada não poderá sub-empreitar os serviços 

contratados no seu todo, podendo, contudo fazê-lo parcialmente, com 

expressa autorização da Prefeitura, mantendo, porém sua 

responsabilidade integral e direta perante a Prefeitura. 

 

CLÁUSULA 4 – RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 

4.1 DA CONTRATADA 

 

4.1.1 Mão de Obra: A contratada fornecerá toda a mão-de-obra necessária 

para plena execução dos serviços contratados, mantendo funcionários 

em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços e 

com o cronograma, e se responsabilizando perante a Prefeitura por 

todos os atos de seus subordinados durante a execução dos serviços, 
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bem como por acidentes ou sinistros praticados ou sofridos por seus 

prepostos e as indenizações que possam ser devidas. 

 

4.1.1 Afastar dentro de 24 horas da comunicação que por escrito e nesse 

sentido lhe fizer a PREFEITURA, qualquer de seus empregados em 

conduta inconveniente ou incapacidade técnica, substituindo-os por 

outros capacitados. 

 

4.1.2 Arcar com todos os encargos sociais, tributos federais, estaduais e 

municipais, seguros, uniformes, E.P.I.s, alimentação e demais exigências 

das leis trabalhistas, previdenciárias, sindicais e securitárias, sendo 

considerada nesse particular como única empregadora, 

responsabilizando-se pelo cumprimento de todas as exigências das 

repartições competentes, com total isenção da Prefeitura. 

 

4.1.3 Comunicar imediatamente a Prefeitura qualquer ocorrência ou 

anormalidade que venha interferir na execução dos serviços objetivados 

na presente licitação.  

 

4.1.4 Responder por quaisquer acidentes, danos ou prejuízos materiais e/ou 

pessoais causados à Prefeitura, seus empregados e/ou terceiros, como 

conseqüência de dolo, imperícia, imprudência ou negligência própria ou 

de seus empregados. 

 

4.1.5 Disponibilizar veículos necessários e adequados ao transporte das cestas 

de alimentos, bem como do servidor que acompanhará e gerenciará a 

entrega das cestas de alimentos, observando a condição do uso da placa 

identificadora determinada pela Prefeitura. 

 

4.1.6 Trocar ou repor diretamente à Divisão de Promoção Social o produto 

reclamado. 

 

4.1.7 Observar e fazer cumprir as normas e procedimentos de segurança e 

medicina do trabalho, bem como cumprir o disposto no artigo 7º, inciso 

33 da Constituição Federal com a redação dada pela Lei 9.854/00. 

 

4.2 DA PREFEITURA 
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4.2.1 Manter a frente dos trabalhos um preposto responsável que a 

representará na execução do contrato, prestando toda assistência 

necessária. 

 

4.2.2 Informar o número de beneficiários e endereços. 

 

4.2.3 O gerenciamento e controle das cestas de alimentos, que será efetuado 

mediante assinatura de recebimento em relação elaborada pela Divisão 

de Promoção Social. 

 

 

CLÁUSULA 5 - DAS MULTAS E SANÇÕES  

 

5.1. A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do 

presente edital ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 

10.520/02, bem como aos arts.  86 e 87 da Lei nº 8.666/93. 

 

5.2.   De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8.666/93, a contratada, garantida a 

prévia defesa, ficará sujeita à multa de 1% (um por cento) sobre o valor 

contratado, por dia de atraso em que, sem justa causa, não cumprir as 

obrigações assumidas, até o máximo de 10 (dez) dias, sem prejuízo das demais 

penalidades previstas na Lei nº 8.666/93. 

 

5.3.  Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste 

contrato, a contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes 

sanções: 

 

a) Advertência; 

 

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 

 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com este órgão promotor do certame, por prazo de até 2 (dois) 

anos; 

 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria 
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autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 

 

5.4.   Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será 

automaticamente descontado da primeira parcela de preço a que a contratada 

vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou 

quando for o caso, cobrado judicialmente. 

 

5.5.  Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á 

comunicação escrita à empresa, e publicação no Órgão de Imprensa Oficial 

(excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), contando o 

fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no 

cadastro correspondente.  

 

5.6  A aplicação das penalidades previstas neste contrato e na LEI não exonera a 

inadimplente de eventual ação por perdas e danos que seu ato ensejar.  

 

5.7  Sem prejuízo das sanções previstas no item 5.1 e subitens poderão ser 

aplicadas à inadimplente outras contidas na legislação mencionada.  

 

5.8  O valor das penalidades poderá ser descontado dos Documentos Fiscais ou da 

garantia oferecida.  

 

5.8.1  Se a garantia for diminuída em função de cobrança de multa, deverá 

ser complementada até o valor total da mesma, sob pena da rescisão 

contratual ou retenção de pagamentos futuros até complementação 

do valor da garantia apresentada.  

 

5.9 Além das multas que serão aplicadas à contratada inadimplente, as 

irregularidades mencionadas nos itens anteriores serão anotadas na respectiva 

ficha cadastral.  

 

 

CLAUSULA 6 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E CRITÉRIO DE REAJUSTE 

 

6.1  O pagamento será efetuado pela Prefeitura em até 30 (trinta) dias corridos 

após apresentação do Documento Fiscal, acompanhado dos termos de 
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recebimento dos beneficiários, bem como relação dos produtos e marcas 

entregues naquele mês, e o mesmo será liberado pelo Departamento de 

Administração e autorizado pelo Departamento de Finanças, em conformidade 

com a Lei 4.320/64.  

 

6.1.1  O pagamento mencionado no item anterior, será feito somente 

através de depósito em conta corrente da Contratada, valendo como 

recibo o comprovante de depósito.  

 

6.1.2  Deverão constar do Documento Fiscal o nº do processo 01/2017, n.º 

do empenho, bem como banco, agência e nº da conta corrente para os 

pagamentos, sem os quais o mesmo ficará retido por falta de 

informação fundamental.  

 

6.1.3  A Contratada deverá entregar com o Documento Fiscal os 

comprovantes de recolhimento de ISS (Imposto sobre Serviços) 

relativos ao mês imediatamente anterior sob a pena de retenção de 

pagamento.  

 

6.2  A Contratada deverá obrigatoriamente apresentar, mensalmente, junto com o 

Documento Fiscal:  

 

a)  Relação de empregados que estiverem envolvidos na prestação de 

serviços contratados;  

 

b)  Fotocópia da GRPS, devidamente quitada e autenticada, com o 

preenchimento obrigatório dos dados que identifiquem o prestador de 

serviços, informando no campo 8 GRPS (outras informações): o nome, 

CGC da empresa prestadora de serviços, número, data e valor da (s) nota 

(s) fiscal (is) ou fatura (s) referente (s) aos serviços efetuados no mês.  

 

c)  Comprovantes de recolhimento do FGTS relativo ao mês imediatamente 

anterior, sob pena de retenção de pagamento.  

 

6.3  Se forem constatados erros no Documento Fiscal, desconsiderar-se-á a data de 

vencimento previsto, até que o erro seja corrigido. O pagamento será efetuado 

10 (dez) dias corridos após a apresentação dos documentos corrigidos, sem 

reajustes.  
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6.4  Por eventuais atrasos de pagamentos, não ocasionados pela Contratada, a 

Prefeitura pagará juros de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, 

calculados pró ratatemporis entre a data do vencimento da obrigação e aquela 

do seu efetivo pagamento.  

 

6.5  A Contratada não poderá suspender o cumprimento de suas obrigações deverá 

tolerar os possíveis atrasos de pagamentos, nos termos previsto no artigo 78, 

inciso XV, da LEI. 

 

6.6  A PREFEITURA reserva-se o direito de descontar do valor do Documento Fiscal, 

os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por 

descumprimento de cláusulas contratuais.  

 

6.7 Os preços serão fixos e irreajustáveis por um período de 12 meses, a contar da 

data de apresentação da proposta, após, serão reajustados da seguinte forma:  

 

a) Para os produtos constantes da cesta de alimentos, esses serão objeto 

de pesquisa de mercado, pela Prefeitura, para verificação da variação 

de preços ocorrida no período; 

 

b) A mão-de-obra será reajustada de acordo com a variação do índice 

“Serviços Gerais com predominância de mão-de-obra - FIPE da F.G.V”. 

Obedecendo a seguinte fórmula: 

 

P = PO x I 

          IO 

 

P = Preço reajustado 

 

PO = Preço proposto 

 

I = Índice do mês de reajuste 

 

IO = Índice do mês de apresentação da proposta  

 

6.7.1 O reajuste apurado pela fórmula acima será aplicado para os serviços 

realizados a partir do dia 1º ao 13º mês. 
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CLÁUSULA 7 - DA GARANTIA 

 

7.1  Mediante manifestação do fiscalizador do Contrato, o Departamento de 

Administração, e notificação da Divisão de Material, a Contratada fica obrigada 

a substituir, no total ou em parte o objeto que não obedeça às condições de 

execução ou estiver em desacordo com o exigido neste Contrato.  

 

7.2  Caso a Contratada deixe de prestar os serviços objeto deste Contrato, por 

qualquer motivo que seja, fica a Prefeitura no direito de obter os mesmos 

serviços em qualquer outra empresa, por conta exclusiva da Contratada, 

ficando a mesma obrigada a cobrir despesas não só do objeto contratado, 

como outras decorrentes, em razão de sua inadimplência.  

 

7.3  Da garantia prestada pela contratada para cumprimento do contrato, poderá 

ser abatido o valor correspondente a eventuais condenações em processos 

trabalhistas em que a mesma seja parte, desde que referente ao objeto da 

contratação.  

 

7.4  O valor subtraído da garantia para pagamento da condenação trabalhista, 

deverá ser complementado dentro do prazo designado pela Prefeitura, em 

notificação a ser enviada sob pena de aplicação das sanções previstas no 

contrato, sem prejuízo da rescisão contratual.  

 

7.5  Estando o processo trabalhista em andamento, mesmo após o término do 

contrato, a garantia ficará retida e somente será restituída após a conclusão do 

respectivo processo.  

 

CLÁUSULA 8 - DA FISCALIZAÇÃO 

 

8.1  A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, designará um funcionário para 

representá-la na qualidade de fiscalizador do contrato, sendo do Depto. 

requisitante. O fiscalizador poderá designar outros funcionários credenciados 

para auxiliá-lo no exercício da fiscalização, os quais utilizarão os meios 

necessários para acompanhamento dos serviços.  

 

CLÁUSULA 9 - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL  
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9.1 Fazem parte deste Contrato, o edital de PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE 

PREÇOS nº 01/2017 e a proposta da Contratada, constantes do Processo n.º 

01/2017.  

 

CLÁUSULA 10 - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

 

10.1  O presente contrato é regido pelas normas da Lei e nos casos omissos, 

subsidiariamente pelo Código Civil e Código de Defesa do Consumidor.  

 

CLÁUSULA 11 - DAS CONDIÇÕES DA HABILITAÇÃO  

 

11.1  Fica a Contratada obrigada a manter durante toda a execução deste Contrato, 

todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas.  

 

CLÁUSULA 12 - DOS RECURSOS FINANCEIROS  

 

12.1  Os recursos financeiros para o atendimento ao objeto deste Contrato, correrão 

por conta da dotação do orçamento vigente.  

 

CLÁUSULA 13 - DA RESCISÃO  

 

13.1  A rescisão dar-se-á automática e independentemente de qualquer aviso judicial 

ou extrajudicial, desde que: ocorra falência ou dissolução da Contratada, deixe 

a Contratada de cumprir qualquer exigência ou Cláusula do Contrato, ficando a 

rescisão neste caso a critério da Prefeitura.  

 

CLÁUSULA 14 - DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO EM CASO DE RESCISÃO 

 

14.1  Em caso de rescisão, a Contratada reconhece integralmente os direitos da 

Prefeitura previstos no artigo 77 e seguintes da Lei, sem prejuízo de 

indenização por perdas e danos que a rescisão possa acarretar.  

 

CLÁUSULA 15 - DO VALOR TOTAL DO CONTRATO  

 

15.1   É dado ao presente Contrato o valor total de aproximadamente R$ 155.700,00 

(cento e cinqüenta e cinco mil e setecentos reais), sendo preço unitário R$ 

86,50 (oitenta e seis reais e cinqüenta centavos).  
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CLÁUSULA 16 - DO FORO  

 

16.1 Elegem o Foro da Comarca de Mairinque para solução de quaisquer dúvidas 

oriundas do presente Contrato.  

 

E, por estarem assim justa e contratada, assinam o presente instrumento de Contrato, 

em 03 (três) vias de igual teor e forma, e na presença de duas testemunhas que a tudo 

viram e assistiram para fins e efeitos legais.  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em 16 de FEVEREIRO de 2017. 

 

 

ANTONIO PIASSENTINI 

PREFEITO 

 

 

COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 

DETENTORA(S) 

 

Testemunhas:  

 

______________________                                         __________________________ 

RG                                                                                     RG 


