
 

 

  

CONTRATO 064/2017 

 

INSTRUMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SÍ: 
FAZEM O MUNICÍPIO DE NARANDIBA E A EMPRESA GUAÍBA 
RESTAURANTE E CHURRASCARIA DE PRESIDENTE PRUDENTE 

LTDA - EPP. 
 

 
Pelo presente instrumento de contrato de fornecimento, de um lado o 
MUNICÍPIO DE NARANDIBA, pessoa jurídica de direito público, com 

Sede à Avenida Marechal Rondon, n.º 491, Narandiba, Estado de São 
Paulo, inscrita no C.N.P.J. sob n.º 44.857.027/0001-70, neste ato 

representada pelo Prefeito Municipal, senhor ITAMAR DOS SANTOS 
SILVA, brasileiro, casado, funcionário público municipal, portador do 
documento de identidade RG n.º 17.832.129 e do CPF 074.780.778-70, 

residente e domiciliado a Rua Josefa de Almeida dos Santos, n.º 466, na 
cidade de Narandiba/SP, doravante denominada simplesmente, 
CONTRATANTE e de outro lado, a empresa GUAÍBA RESTAURANTE E 

CHURRASCARIA DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA - EPP, com sede 
na Rua José Bongiovani, nº 76, Bairro Jardim Bongiovani, na cidade de 

Presidente Prudente/SP, CEP 19.050-680, inscrita no CNPJ sob nº 
55.121.503/0001-07, inscrição estadual nº 562.068.280.110, neste ato 
representada por seu representado pelo Sr. ALTAIR PEDRO ZAMPIERI, 

portador do CPF 350.472.080-87 e do RG 7.857.612-SSP/SP,  residente 
e domiciliado na cidade de Presidente Prudente, doravante denominado 

simplesmente CONTRATADA, tem entre si como certo e ajustado o 
presente contrato, nos termos do Pregão Presencial para Registro de 
Preços nº 008/2017, e com as cláusulas e condições a seguir 

aduzidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 

1.1) O objeto do presente contrato é REGISTRO DE PREÇOS para 
fornecimento de Refeição do tipo “self-service” (pratos frios e 

quentes), com direito a tudo que estiver no aparador - mistura 
(branca, vermelha – peixe, aves e bovinas), incluindo-se um (01) 
suco de 300 ml ou um (01) refrigerante de 290ml, na cidade de 

Presidente Prudente para servidores do Município de Narandiba, 
nos termos da proposta homologada nos autos da Pregão Presencial 
para Registro de Preços nº 008/2017. 

   
CLÁUSULA SEGUNDA: DA QUANTIDADE, DO PREÇO E DAS 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 
 
2.1) Estima-se o fornecimento de 31 refeições semanais, todavia, 

podendo ocorrer refeições maiores que o estimado, em virtude de 



 

 

  

necessidades de servidores públicos precisarem deslocarem a Presidente 
Prudente a serviço da administração pública. 

 
2.2) O valor unitário de uma refeição tipo “self service” com um 

refrigerante de 290 ml ou suco de 300 ml, é de R$ 30,00 (trinta reais) 
 
2.3) O valor estimado do presente CONTRATO é de R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais), conforme proposta apresentada no Processo 
Licitatório em epigrafe. 
  

2.4) O(s) preço(s) do(s) produto(s) licitado(s) poderá ser reajustado de 
conformidade com os aumentos anunciados pelo Governo Federal 

através do Órgão Oficial correspondente, com demonstração das 
planilhas de custo. 
 

2.4.1) As planilhas de custo deverão ser entregues juntamente com os 
documentos fiscais correspondente ao reajuste. 

 
2.5) Os pagamentos serão efetuados através de emissão de cheques 
nominal a CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias uteis após a 

apresentação das notas fiscais/faturas, a qual deverá ser certificada 
pela Municipalidade. 
 

2.6) As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão 
devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 05 (cinco) dias 

após a data de sua apresentação válida e o prazo para pagamento fluirá 
a partir da reapresentação. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO LOCAL E PRAZO DE FORNECIMENTO 
 

3.1 – As refeições deverão ser servidas no próprio estabelecimento, não 

podendo ser retirada pelo servidor do município para alimentação em 
outro lugar. 

3.2 – As refeições serão servidas de segunda-feira a sábado, pelo prazo 

de 12 meses. 

3.3 – O estabelecimento comercial deverá cumprir todas as normas 
técnicas pertinente ao ramo alimentício.  

 
CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES: 

4.1) Da contratada: 
 
4.1.1) Servir a refeição no próprio estabelecimento aos servidores que 

apresentarem a requisição entregue pela Prefeitura Municipal de 
Narandiba. 

 



 

 

  

4.1.2) Cada requisição será para fornecimento em data certa, não 
poderá o servidor guardar a requisição para alimentação em outro dia. 

A requisição só terá validade para a data designada na própria 
requisição. 

 
4.1.3) Deverá conferir no momento que receber a requisição, conferir se 
a requisição é compatível com a data apresentada, não poderá receber 

requisição de datas diferentes.  
 
4.1.4) Não embalar a refeição para viagem, devendo servir no próprio 

estabelecimento comercial, caso o servidor insista em levar a refeição 
para outro lugar, a empresa tem a obrigação de recusar a retirada e 

comunicar imediatamente a administração pública sobre o ocorrido 
 
4.1.5) Servir as refeições no horário do almoço que compreende das 11 

horas ás 13 horas e no horário da janta que compreende das 18 horas 
as 21 horas, de segunda-feira a sábado; 

 
4.1.6) Não poderá trocar a refeição por outro produto ou dinheiro para o 
servidor público de Narandiba. 

 
4.1.7) Manter a alta qualidade da refeição, inclusive cumprindo com as 
normas sanitárias exigidas em lei. 

 
4.1.8) Cumprir fielmente as obrigações assumidas na proposta 

apresentada nos autos, e as normas do edital; 
 

4.2) Da contratante:  

 
4.2.1) Fiscalizar o fornecimento da refeição a fim de constatar a 

qualidade e havendo qualquer irregularidade deverá ser emitida 

notificação para imediata substituição. 
 

4.2.2) Obedecer às condições de pagamentos estipulados na Cláusula 
Segunda. 

 

O município de Narandiba não está obrigado a adquirir a totalidade do 
valor estimado para o contrato indicado na clausula segunda e também 

em suas respectivas quantidades semanais, podendo inclusive realizar 
outro certame licitatório para adquiri-los, tendo a contratada o direito 
de preferência nos termos da lei 8.666/93. 

 
CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO CONTRATUAL 
 

5.1) A contratação será celebrada com vigência de 12 (doze) meses, 
contados da data da assinatura do termo de contrato, podendo ser 

prorrogado, se houver conveniência entre as partes, nos termos da Lei. 



 

 

  

 
CLÁUSULA SEXTA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
6.1) Conforme o disposto no artigo 55, inciso V, da Lei Federal 

8.666/93, o CONTRATANTE declina as categorias econômicas e indica 
as classificações funcionais programáticas pertinentes ao crédito pelo 
qual ocorrerá as despesas, da forma seguinte: 

 
02-Executivo 
02.01 – Gabinete do Prefeito e Dependências 
041220002.2.002.000-Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências 
3.3.90.30.00.0000 – Material de Consumo 
Fonte de Recursos: 01 – TESOURO 
 
02-Executivo 
02.03 –  Fundo Municipal de Assistência Social 
0824400004.2.004.000-Manutenção da Assistência Social 
3.3.90.30.00.0000 – Material de Consumo 
Fonte de Recursos: 01 – TESOURO 
 
02-Executivo 
02.04- Fundo Municipal de Saúde 
103010005.2.005.000-Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 
3.3.90.30.00.0000 – Material de Consumo 
Fonte de Recursos: 01 – TESOURO  
 
 
02-Executivo 
02.05- Ensino Fundamental-Próprio  
123610006.2.016.000-Manutenção do Ensino-Próprio 
3.3.90.30.00.0000 - Material de Consumo 
Fonte de Recursos: 01-TESOURO 
 
02-Executivo 
02.05- Ensino Fundamental-Próprio  
123610006.2.014.000-Distribuição da Merenda Escolar  
3.3.90.30.00.0000 - Material de Consumo 
Fonte de Recursos: 01-TESOURO 
 
02-Executivo 
02.05- Ensino Fundamental-Próprio  

123610006.2.014.000-Distribuição da Merenda Escolar  
3.3.90.30.00.0000 - Material de Consumo 
Fonte de Recursos: 02-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-
VINCULADOS 
 
02-Executivo 
02.05 – Ensino Fundamental-Próprio 
123610006.2.014.000-Distribuição da Merenda Escolar 
3.3.90.30.00.0000 – Material de Consumo 



 

 

  

Fonte de Recursos: 05-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-
VINCULADOS. 
 
02-Executivo 
02.09 – Serviços Municipais  
154520007.2.010.000-Manutenção dos Serviços Municipais 
3.3.90.30.00.0000 - Material de Consumo 
Fonte de Recursos: 01– TESOURO  
 
02-Executivo 
02.10 – Agricultura  
206060008.2.011.000-Manutenção do Setor Agrícola 
3.3.90.30.00.0000 - Material de Consumo 
Fonte de Recursos: 01– TESOURO 
 
02-Executivo 
02.12 – Cultura e Esportes 
278120010.2.013.000-Manutenção do Setor de Cultura e Esportes 
3.3.90.30.00.0000 - Material de Consumo 
Fonte de Recursos: 01– TESOURO  
  

CLÁUSULA SÉTIMA: DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES 
 
7.1) Este contrato deverá ser executado fielmente pelas partes ou seus 

sucessores, de acordo com as cláusulas aqui avençadas e as normas da 
Lei Federal 8.666/93, de 21 de Junho de 1.993, respondendo cada uma 

delas pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DO SUPORTE LEGAL 

 
8.1) A presente contratação está sendo formalizada com base na Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, e demais alterações e Lei 

Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 e demais alterações. 
 

CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES 
 
9.1) À parte inadimplente compete o pagamento das despesas judiciais, 

se houver, acrescidas dos honorários advocatícios, na base de 10% (dez 
por cento) do valor total da causa e  multa contratual de 10% (dez por 

cento)  sobre o valor do presente instrumento,  sem prejuízo da 
imposição das demais sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal 
8.666/93, a saber: 

a) Advertência; 
b) Multa administrativa graduável conforme a gravidade da infração, 

não excedendo em seu total o equivalente a 10% (dez por cento) do valor 

do contrato, cumulável com as demais sanções; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a administração, por prazo não superior a 2 (dois) 
anos; 



 

 

  

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da Lei, 
perante a própria autoridade que implicou a penalidade. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO 
 

10.1) Considerar-se-á automaticamente rescindido o presente contrato 
por inadimplemento de quaisquer das cláusulas nela contidas, ou 
qualquer motivo mencionado no Artigo 78 da Lei das Licitações. 

 
10.2) As partes reconhecem o direito a Administração Pública em casos 

de rescisão Administrativa deste, nos termos previsto pelo Artigo 77 da 
Lei 8.666/93. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
11.1) Se houver conveniência entre as partes e, avisado com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, o presente contrato poderá ser 

rescindido. 
 
11.2) As alterações no presente contrato serão realizadas mediante a 

celebração de Termo Aditivo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO 
 
12.1) As partes elegem o Foro da Comarca de Pirapozinho, para dirimir 

quaisquer dúvidas ou questões oriundas da aplicação deste contrato. 
 
12.2) O presente instrumento será regido pela Lei Federal n.º 8.666/93 

e legislação complementar e, subsidiariamente pela Legislação Civil. 
 

12.3) E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente 
Contrato em 03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas 
abaixo indicadas. 

 
  Narandiba/SP, 15 de maio de 2017. 

 
 
 

_____________________________ 
MUNICÍPIO DE NARANDIBA 

Itamar dos Santos Silva  
 Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 
 



 

 

  

 
 

______________________________________________ 

GUAÍBA RESTAURANTE E CHURRASCARIA  

DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA - EPP  
Altair Pedro Zampieri  

                                           CONTRATADA 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
1)__________________________________         2) ________________________________ 
 SILVANA APARECIDA DOS SANTOS            MAURICIO BEZERRA DE SOUZA 
  RG nº 26.882.749-7 – SSP/SP                     RG: 48.304.075-7 - SSP/SP 
 

 
 


