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CONTRATO N° 01, DE 02/01/2020 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 06-L, DE 11/11/2019 

PROCESSO N° 69-L, DE 15/10/2019

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA 

TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A EMPRESA COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 
PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO
ROQUE, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua São Paulo, n° 355 -  

Jardim Renê -  São Roque -  SP, neste ato representada por seu Presidente, senhor 

Israel Francisco de Oliveira, brasileiro, casado, Vereador, portador do Documento de 

identidade RG n° 21.875.604-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 122.569.718-21, a 

seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa COMERCIAL JOÃO AFONSO  

LTDA., pessoa jurídica de direito privado, locaíizada na Rua 7, n° 159, Centro, Cidade 

de Corumbataí, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob n° 

53.437.315/0001-67, neste ato representada por seus Sócios-Diretores, Sr. João 

Afonso Bertagna, brasileiro, casado, empresário, portador do documento de identidade 

RG n° 8.379.223-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF n° 095.767.578-00 e Sra. Valéria 

Cristina Bertagna Butolo, brasileira, casada, empresária, portadora do documento de 

identidade RG n° 8.358.286-1 SSP/SP e inscrita no CPF/MF n° 057.281.588-38, a 

seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente 

CONTRATO, nos termos das Leis Federais n°s 10.520/2002 e 8.666/1993 e alterações 

e legislações pertinentes, assim como pelas condições do Edital do Pregão Presencial 

n° 06-L, de 11/11/2019, sob Processo n° 69-L, de 15/10/2019, pelos termos da 

Proposta da CONTRATADA datada de 27/11/2019 e pelas cláusulas a seguir 

expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLAUSULA PRIMEIRA -  OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto aquisição de CESTAS BÁSICAS, com

fornecimento parcelado, aos servidpres e estagiários da Câmara Municipal da
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Estância Turística de São Roque. A quantidade mensal estimada de cestas 

básicas é de 35 (trinta e cinco) unidades.

1.2 O número de cestas básicas poderá ser reduzido ou aumentado no decorrer do 

contrato, por força de redução ou aumento do quadro de pessoal da 

CONTRATANTE.

1.3 Consideram-se partes integrantes deste contrato, os seguintes documentos:

a) Edital do Pregão Presencial n° 06/2019-L e seus respectivos anexos;

b) A proposta firmada em 27/11/2019, considerando-se o valor adjudicado 

aquele ofertado pela CONTRATADA na Sessão de Processamento da 

Licitação; e

c) Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial n° 06-L, realizada em 

27/11/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA -  FORMA DE FORNECIMENTO

2.1 As cestas básicas deverão ser entregues, em dias úteis, até o décimo terceiro 

dia de cada mês, no Setor de Almoxarifado da Câmara Municipal, de acordo 

com a relação de servidores a ser fornecida por escrito pela Coordenadoria 

Administrativa da Câmara Municipal, que deverá ser encaminhada à 

CONTRATADA até o último dia útil do mês anterior ao do fornecimento das 

cestas.

2.2 A entrega das cestas em data posterior ao acima determinado implicará 

imposição da multa prevista no item 16.2 do Edital do Presencial n° 06/2019-L e 

item 9.3 do presente Contrato, incidente sobre o valor da Nota Fiscal referente 

ao mês em que for cometida a infração.

2.3 As cestas básicas serão sempre fornecidas de acordo com as necessidades da 

Câmara Municipal que não garantirá a quantidade estimada de cestas a serem 

adquiridas, que poderá sofrer variações positivas ou negativas.

2.4 As cestas de alimentos e de produtos de higiene deverão ser entregues em 

embalagens de papelão separadas.

2.5 Os atestados de recebimento serão emitidos mensalmente quando da entrega 

das cestas b á s ic a s z í^
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CLÁUSULA TERCEIRA -  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 A CONTRATADA obriga-se, também, a entregar as cestas básicas em 

conformidade com a proposta vencedora do certame, especialmente quanto às 

marcas dos produtos ofertados, suas especificações e quantidades. Qualquer 

alteração nas marcas, quantidades e/ou especificações dos produtos deverá 

ser comunicada à Coordenadoria Administrativa da Câmara Municipal e ficará 

condicionada à sua autorização, nos termos do item 14.3 do Pregão Presencial 

n° 06/2019.

CLÁUSULA QUARTA -  VALOR CONTRATUAL

4.1 Pela execução do objeto, ora contratado, a CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA o valor de R$ 179,75 (cento e setenta e nove reais e setenta e 

cinco centavos) por cada cesta básica adquirida. O valor estimado da presente 

contratação importa em R$ 75.495,00 (setenta e cinco mil, quatrocentos e 

noventa e cinco reais).

CLAUSULA QUINTA -  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 O pagamento será efetuado, mensalmente, no 7o (sétimo) dia subseqüente à 

entrega do objeto, contados da expedição do Atestado de Recebimento e à 

vista de nota fiscal.

5.2 Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal / Fatura, será 

imediatamente solicitado à CONTRATADA, carta de correção, quando 

couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada ao 

gestor indicado pela CONTRATANTE para fiscalizar o Contrato no prazo de 

2 (dois) dias úteis.

5.3 Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal fica 

interrompido o prazo para o pagamento, sendo iniciada nova contagem 

somente após a regularização dessa documentação.

5.4 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto qualquer 

obrigação estiver pendente de liquidação, sem que isso gere direito a

reajustamento de preços ou correção monetári
Lq
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5.5 Os pagamentos à CONTRATADA serão efetuados através de faturas que 

deverão possuir códigos de barra, transferência em conta corrente da 

Empresa ou DDA -  Débito Direto Autorizado.

5.6 Não será permitido nenhum tipo de pagamento antecipado.

CLÁUSULA SEXTA -  RECURSO FINANCEIRO

6.1 As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta 

da seguinte dotação orçamentária: 3.3.90.39.41 -  Outros Serviços de Terceiros 

- Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA SÉTIMA -  CRITÉRIO DE REAJUSTE

7.1 Somente será permitida a revisão de preço quando FORMALMENTE justificado

e de acordo com o previsto no artigo 65 da Lei n° 8.666/1993 e demais

legislações em vigência.

CLÁUSULA OITAVA -  PRAZOS E VIGÊNCIA CONTRATUAL

8.1 O prazo de vigência do contrato, ora firmado, será de 12 (doze) meses 

consecutivos, contados a partir da assinatura do Contrato, e poderá ser 

prorrogado nos termos do inciso II, do artigo 57, da Lei Federal n° 8.666/1993, e 

alterações posteriores.

8.1.1. Transcorridos 12 (doze) meses de vigência do contrato e sendo o mesmo

prorrogado, poderá ser reajustado o preço, observada a variação do IPCA/FGV

apurada no período.

CLÁUSULA NONA -  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE 

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

9.1 O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a 

ocorrência da hipótese prevista no artigo 78, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de 

junho de 1993, atualizada pela Lei Federal n° 8.883, de 08 de junho de 1994, 

autorizam, desde já, a CONTRATANTE rescindir, unilateralmente, este 

contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o
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disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de 

inadimplência.

Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua Proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a Proposta, comportar- 

se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às sanções 

previstas no artigo 7o da Lei Federal n° 10.520/2002, e demais penalidades 

legais previstas na Lei Federal n° 8.666/1993 e alterações posteriores.

A Câmara Municipal poderá ainda aplicar, isolada ou cumulativamente, com o 

previsto no item 9.2, as seguintes sanções à CONTRATADA, nos termos dos 

artigos 87 e 88 da Lei n° 8.666/1993, a serem aplicadas como segue:

9.3.1 Advertência;

9.3.2 Multa por inexecução parcial da obrigação de 10% (dez por cento) sobre 

o valor total da Nota Fiscal referente ao mês em que for cometida a 

infração; e

9.3.3 Multa por inexecução total da obrigação de 20% (vinte por cento) sobre o 

valor total da Contratação.

As multas poderão ser descontadas dos pagamentos a serem feitos à licitante 

vencedora.

A aplicação das multas independe da aplicação das demais sanções, entre as 

quais:

9.5.1 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

9.5.2 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a própria 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 no inciso anterior.

As penalidades ora elencadas não impedirão a rescisão unilateral, nem 

prejudicarão a aplicação das demais sansões previstas nos artigos 81, 86 e 87 

da Lei n° 8.666/1993 e alterações.*#^? yj L
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9.7 A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a 

responsabilização civil da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do 

objeto ou pela inadimplência.

CLÁUSULA DÉCIMA -  RESCISÀO

10.1 O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos 

elencados no artigo 78 e seguintes da Lei n° 8.666/1993. A CONTRATADA 

reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 

prevista no artigo 77, da Lei n° 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

11.1 O presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei 

n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de direito público, 

aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e 

as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

12.1 A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATANTE e a 

CONTRATADA será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será 

considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  ACOMPANHAMENTO À EXECUÇÃO DO 

CONTRATO

13.1 A CONTRATANTE indica o servidor responsável pelo Setor de Almoxarifado 

para o acompanhamento da execução contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -  CASOS OMISSOS

14.1 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n° 8.666/1993 e dos princípios 

gerais de direito
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CLÁUSULA DECIMA QUINTA -  FORO

15.1 Fica eleito o foro da comarca de São Roque para dirim ir dúvidas ou questões 

oriundas do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente 

instrumento contratual, em 03 (três) vias iguais e rubricadas para todos os fins de 

direito, na presença das testemunhas abaixo.

Estância Turística de , 02 de janeiro de 2020.

ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA (TOCO)
Presidente da Câmara Municipal da 

Estância Turística de São Roque

ÍOAO APONSO BERTAGNA
Sócijp^Rroprietqfio da Empresa 

ífnercial João Afonso Ltda.

VALERIA CRISTINA BERTAGNA BUTOLO
Sócia-Proprietária da Empresa 

Comercial João Afonso Ltda.

- ' " 5  '  V  < -  o  - ç /

T e s te m u n h a  1

<AS ^ « ^ PF)
CPF 122.502.588-56

FtG 2̂1.190î 62'5

'ESTEMUNI

(a s s i / i a t u r a  e  n ° d o  CPF)
Sim one G hilardi Rocha Capuzzo  

Chefe do RH 
CPF: 062.751.448-07
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ANEXO 10 
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO  

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

CONTRATANTE: Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque. 
CONTRATADA: Comercial João Afonso Ltda.
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 001-L, de 02/01/2020.
OBJETO: Aquisição de cestas básicas para os servidores e estagiários da Câmara 
Municipal da Estância Turística de São Roque.
ADVOGADO(S): Yan Soares de Sampaio Nascimento -  OAB: 282273 e Virgínia 
Cocchi Winter -  OAB: 251991.

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.
Ouírossim, 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.

LOCAL e DATA: São Roque, 02 de janeiro de 2020.

CONTRATANTE
Nome e cargo: Israel Francisco de Oliveira (Toco) -  Presidente 
E-mail institucional: madeli@camarasaoroqj.ie.sp.qov.br 
E-mail pessoal: mauracv@ camaras^oroque.sp.qob.br

Assinatura:

CONTRATADA
Nome e cargo: João Afonso Bertagna e Valéria Cristina Bertagna Butolo -  Sócios 
Diretores
E-mail institucional: licitaçao@ ioaoafonso.com.br 
E-mail pessoal: ioaoafonso.bertaqna@ qmail.com e valeria.

Assinaturas: Assinatura:

CPF: 057.281 .588-38
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