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CONTRATO Nº 011/2020 
 

CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

GENEROS E OUTROS QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE 

VENDA NOVA DO IMIGRANTE E A 

EMPRESSA COMERCIAL GIUBBINI LTDA – 

ME - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 

000299/2019. 

 
Pelo Presente instrumento, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO 
IMIGRANTE-ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº36.028.942/0001-25, com sede na Av. Evandi Américo Comarela, nº 385 – 4º andar – 
Esplanada, Venda Nova do Imigrante- ES, CEP: 29375-000 neste ato representada pelo, seu 
Presidente, Vereador FRANCISCO CARLOS FOLETTO, brasileiro, casado, Farmacêutico 
Bioquímico, portador do CPF 805.192.377-49 e RG/CI 529020-ES, residente e domiciliado na 
Rua do Girassol, nº 70, Bairro Providência, Venda Nova do Imigrante –ES, doravante 
denominado simplesmente CONTRATANTE,  e de outro lado a EMPRESA COMERCIAL 
GIUBBINI LTDA – ME , inscrita no CNPJ sob o nº 09.576.046/0001-28  estabelecida na Rua 
sessenta e cinco, 33 – São Pedro  – Venda Nova do Imigrante , representada neste pelo Sr. 
DENIO ROGER FALCHETTO GUBBINI, brasileiro, solteiro, residente na  Av. Domingos 
Perim, 33  – Centro , município de Venda Nova do Imigrante-ES, CEP: 29375-000, portador 
da CI/RG Nº 1784044 do CPF (MF) Nº 101.055.277-50, neste ato denominada simplesmente 
CONTRATADA, têm entre si justo e acertado o presente instrumento, oriundo do Processo 
Administrativo nº 000299/2019, com fundamento na Lei 8.666/93, mediante as seguintes 
cláusulas: 
 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 
 

1.1 Constitui objeto do presente Contrato a fornecimento imediato e/ou futuro de 
produtos alimentícios e materiais de limpeza, conforme lista de produtos em 
anexo para a manutenção da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante-ES 
no exercício de 2020. 

 
2 - CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
2.1 - Os recursos para atender as despesas constantes do presente Contrato serão 
provenientes da seguinte dotação:  

 
001001.0103100012.001 – Manutenção das atividades do Legislativo Municipal. 
33903000 – Material de Consumo. 

 
3 - CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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3.1 - O valor total do presente contrato, fixo e irreajustável, nos termos da legislação 
vigente, é de R$ 1.837,80 ( Hum mil e oitocentos e trinta e sete  reais e oitenta 
centavos). 
 
3.2 – O pagamento será efetuado mensalmente, em até 05 (cinco) dias úteis após a 
apresentação da nota fiscal eletrônica e após atestado pelo fiscal do contrato, através de 
depósito em conta corrente da Contratada ou diretamente na Tesouraria da Contratante, 
nos dias e horários pré-estabelecidos. 
 
3.3 – O pagamento será efetuado mediante a apresentação à Câmara Municipal de 
Venda Nova do Imigrante - ES, dos documentos fiscais hábeis, sem emendas ou rasuras, 
bem como das seguintes provas: regularidade com a Fazenda Federal e Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito 
relativa a: Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Fazenda Estadual; Fazenda 
Municipal; Instituto Nacional de Seguro Social – INSS; Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS e Débitos Trabalhistas. 

 
3.4 - Não será concedida antecipação de pagamento dos créditos relativos a este 
contrato, ainda que a requerimento do interessado.  

 
3.5 – Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) 
será(ão) devolvido(s) à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para 
pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente 
corrigida. 

 
3.6 – A Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante – ES, poderá deduzir do 
pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em 
decorrência de inadimplemento contratual. 
 
4 - CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA, EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
4.1 – O prazo de vigência do contrato tem início a partir de 14 de janeiro de 2020 e 
término em 31 de dezembro de 2020. 
 
4.2 – Os preços não poderão sofrer reajustes ou aumentos, exceto em casos 
excepcionais, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/93. 
 
4.3 – É vedado ao contratado entregar quantidade e qualidade diversas das 
estipuladas neste Edital. 
 
4.4 – Os produtos não serão recebidos se estiverem com prazo de validade vencido 
ou a vencer com menos de 30 (trinta) dias de validade no ato de recebimento. 
 
4.5 – O contratado é obrigado a reparar, corrigir, substituir ou remover, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto da aquisição em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções. 
 
 
5 - CLÁUSULA QUINTA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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5.1 - As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a 
gravidade do descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
5.2 - Ocorrendo inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá aplicar 
ao licitante vencedor todas as penalidades previstas nos artigos 81 a 88 da Lei 8.666/83 
além de: 
a) - Advertência; 
b) - Multa de 10,0% (dez por cento) sobre o valor contratado; 
c) - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal de 
Venda Nova do Imigrante-ES pelo prazo de 02 (dois) anos; 
d) - Declaração de inidoneidade para licitar, ou contratar com a administração pública 
enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a autoridade que aplicou a penalidade, o que será concedido sempre que o 
contratado ressarcir a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante-ES pelos 
prejuízos resultantes e depois de decorridos o prazo de sanção. 
 
5.3 - As multas, a critério do CONTRATANTE, poderão ser cobradas cumulativamente 
em uma ou mais das seguintes formas: 
 
5.3.1 - Recolhidas aos cofres do Município de Venda Nova do Imigrante - ES, no prazo 
de 3 (três) dias úteis da data de sua aplicação, mediante guia de recolhimento oficial 
que será encaminhada à CONTRATADA; 
 
5.3.2 - Descontadas do pagamento devido à CONTRATADA; 
 
5.3.3 - Cobradas judicialmente. 
 
6 - CLÁUSULA SEXTA - RESCISÃO CONTRATUAL 
 
6.1 - O contrato poderá ser rescindido pela ocorrência de qualquer das hipóteses 
previstas nos arts. 77 e 78, da Lei 8.666/93; 
 
6.2 - O presente Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da 
contratante, independentemente de interpelação ou notificação judicial, bastando para 
isso uma comunicação por escrito, 15 (quinze) dias antes, nos casos previstos no artigo 
78, da Lei 8.666/93. 
 
7 - CLÁUSULA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO  
 
7.1 – O presente contrato será publicado no quadro de avisos (mural) localizado no átrio 
da sede da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES, conforme § único do 
art. 55 da Lei Orgânica Municipal. 
 
8 - CLÁUSULA OITAVA - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
8.1 - A CONTRATADA se obriga ao cumprimento integral do objeto deste contrato, pelo 
preço e nas condições oferecidas, não lhe cabendo o direito a qualquer ressarcimento 
por despesas decorrentes de custos não previstos em sua proposta, quer seja por erro 
ou omissão. 
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8.2 – O presente contrato poderá ser revogado por autoridade competente, devido a 
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,  
 
mediante parecer escrito e fundamentado, conforme previsão no art. 49 da Lei 
8.666/93; 
 
8.6 – A Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES reserva-se o direito de 
aumentar ou diminuir o objeto do presente contrato até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento), de acordo com o § 1º do Art. 65 da Lei Federal 8.666/93, servindo, como 
base de cálculo os preços unitários da Proposta; 
 
8.7 - O fornecimento deverá ser de ótima qualidade e atender às especificações exigidas, 
não se admitindo, em hipótese alguma, o fornecimento de produtos/materiais que não 
coincidem com o descrito no Anexo I deste Contrato. 
 
8.8 – Será recusado o produto/material, alterado, adulterado, avariado, corrompido, 
fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de 
distribuição e apresentação. 
 
9 - CLÁUSULA NOVA- FISCALIZAÇÃO 
 
9.1 – Fica designada a servidora Verena Gonçalves do Nascimento para fiscalizar 
e acompanhar o presente contrato, nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/93. 
 
10 - CLÁUSULA NOVA- FORO 

 
10.1 - Por se acharem justos e contratados, firmam o presente instrumento em três 
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas elegendo o foro 
da Comarca de Venda Nova do Imigrante-ES, para dirimir quaisquer dúvidas que 
porventura venha incidir sobre o presente contrato. 
 

Venda Nova do Imigrante-ES, 14 de janeiro de 2020. 
 
_____________________________ 
FRANCISCO CARLOS FOLETTO  
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES 
 
 
___________________________________ 
DENIO ROGER FALCHETTO GUBBINI 
EMPRESSA COMERCIAL GIUBBINI LTDA – ME  
 
Testemunhas 

CI _________________________________________ 

CI __________________________________________ 


