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CONTRATO Nº 176/2020
CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE AVARÉ E A EMPRESA MERCADO ABAVIL LTDA ME.

Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e vinte, nesta cidade de Avaré, Estado
de São Paulo, de um lado a PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, pessoa jurídica de
direito público, inscrita no CNPJ sob o número 46.634.168/0001-50, situada na Praça Juca
Novaes nº. 1.169, neste  ato  representada  pela  Secretária  Municipal  de  Assistência  e
Desenvolvimento Social, conforme delegação de competência fixado pelo Decreto Municipal n°
4.813/2.017, a Senhora ADRIANA MOREIRA GOMES, brasileira, solteira, portadora da Cédula de
Identidade  RG  n°  12.802.156-1  e  inscrita  no  CPF/MF  sob  n°  090.959.928-96,  residente  e
domiciliada na cidade de Avaré/SP – de ora em diante denominada CONTRATANTE e de outro
lado à  empresa  MERCADO  ABAVIL  LTDA  ME, cadastrada no CNPJ  sob  o número
19.148.209/0001-25, com sede à Rua Pará, n° 1.211 – Centro – Avaré/SP CEP 18.705-030, neste
ato representada pela Senhora  VALÉRIA TSUKAHARA GOMES, brasileira, casada, empresária,
portadora  da  cédula  de identidade  RG n°  9.340.064-0  SSP/SP  e  inscrita  no  CPF/MF sob nº
086.226.428-60, residente e domiciliada na cidade de Avaré/SP – de ora em diante denominada
CONTRATADA, sob disciplina da Lei nº 8.666/93 e na presença das testemunhas abaixo,
ajustaram e contrataram o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Nos termos da Dispensa de Licitação nº 074/2020 –  Processo nº 366/2020, fica a empresa
MERCADO  ABAVIL  LTDA  ME, responsável  pelo  fornecimento  emergencial  de  gêneros
alimentícios para atender os equipamentos, conforme o Termo de Referencial n° 1381/2020 da
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, sendo:

Item Qtde Un. Descrição Valor Unitário Valor Total

01 280 Kg AÇÚCAR CRISTAL: O produto deverá estar de
acordo  com  a  NTA  Decreto  12.486  de
20/10/78,  Resoluções  RDC  nº  259/2002  e
Resolução nº 38 de 16/07/09 FNDE; Produto
processado da cana-de-açúcar com moagem,
em forma cristalizada,  de  grãos  uniformes e
transparentes. Branco de primeira qualidade.
Não  deve  apresentar  sujidade,  umidade,
bolor,  rendimento  insatisfatório,  coloração,
misturas  e  peso  insatisfatório.  Embalagem
deve estar intacta, acondicionada em pacotes
de  02  kg,  em  polietileno  leitoso  ou
transparente,  atóxica.  Características:  cor,
odor,  sabor  e  textura  característica.
Reembalados  em  embalagem  secundária  de
plástico  lacrado,  pesando  até  30  kg.  A
embalagem  deverá  conter  externamente  os
dados de identificação,  procedência,  número
de  lote,  quantidade  do  produto  e  data  de

R$ 2,775 R$ 777,00
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validade.

02 750 Kg ARROZ BRANCO AGULHINHA – TIPO 1 – PCT 5
QUILOS 1: O produto deverá estar de acordo
com  a  NTA  Decreto  12.486  de  20/10/78,
Resoluções RDC nº 259/2002 e Resolução nº
38  de  16/07/09  FNDE;  beneficiado,  de
procedência  nacional,  ser  de  safra  corrente.
Composição nutricional mínima por porção de
50g:  VCT:  180cal,  Carboidrato  40g,  Proteína
3,5g, Fibras 0,9g. Deve apresentar-se isento de
mofo,  odores estranhos,  sujidades,  insetos e
substâncias  nocivas.  A  embalagem  deverá
conter  externamente  os  dados  de
identificação,  procedência,  número  de  lote,
quantidade  do  produto  e  data  de  validade.
Deve estar embalado em pacotes de 5kg, de
plástico  atóxico,  transparente,  resistente  e
termoselada.  Embalagem  secundária:  fardo
plástico lacrado contendo no máximo 30kg

R$ 5,75 R$ 4.312,50

03 60 Kg BISCOITO TIPO MAISENA: O produto deverá
estar de acordo com a NTA Decreto 12.486 de
20/10/78,  Resoluções  RDC  nº  259/2002  e
Resolução  nº  38  de  16/07/09  FNDE;
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, gordura vegetal, amido de
milho, sal, açúcar invertido, extrato de malte,
fermento  químico.  Sem  gordura  trans.
Características:  cor,  odor,  sabor  e  textura
característica.  O  produto  deve  estar
acondicionado  em  embalagem  primária
plástica, de polipropileno, resistente, atóxica,
lacrada,  contendo  400g.  Reembalados  em
embalagem  secundária  de  caixa  de  papelão
reforçado,  pesando até 06 kg.  A embalagem
deverá  conter  externamente  os  dados  de
identificação,  procedência,  número  de  lote,
quantidade do produto e data de validade. 

R$ 11,75 R$ 705,00

04 30 Kg BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER: O
produto deverá  estar  de  acordo  com a  NTA
Decreto 12.486 de 20/10/78, Resoluções RDC
nº 259/2002 e Resolução nº 38 de 16/07/09
FNDE;  Ingredientes:  Farinha  de  Trigo
Fortificada com Ferro e Ácido Fólico, Gordura
Vegetal,  Sal,  Extrato  de  malte,  Açúcar
Invertido, Amido, Fermento Biológico, Açúcar,
Estabilizante  Lecitina  de  Soja,  Fermento

R$ 12,00 R$ 360,00
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Químico.  Sem  gordura  trans.  Características:
cor,  odor,  sabor  e  textura  característica.  O
produto  deve  estar  acondicionado  em
embalagem  primária  plástica,  de
polipropileno,  resistente,  atóxica,  lacrada,
contendo 400g. Reembalados em embalagem
secundária  de  caixa  de  papelão  reforçado,
pesando  até  06  kg.  A  embalagem  deverá
conter  externamente  os  dados  de
identificação,  procedência,  número  de  lote,
quantidade do produto e data de validade.

05 30 Kg BISCOITO  DOCE  TIPO  ROSQUINHA  DE
CHOCOLATE:  O  produto  deverá  estar  de
acordo  com  a  NTA  (Decreto  12.486  de
20/10/78),  Resoluções  RDC  nº  259/2002  e
Resolução  nº  38  de  16/07/09  FNDE;  1ª
Qualidade. Produto obtido pelo amassamento
e cozimento conveniente de massa preparada,
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico,  açúcar,  gordura  vegetal,  açúcar
invertido,  cacau  em  pó,  fermento  químico
(bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio
e pirofosfato ácido de sódio),  sal, lecitina de
soja corante caramelo e aromatizante. Contém
Glúten.  O  produto  deverá  ser  fabricado  a
partir  de  matérias  -  primas  sãs  e  limpas
isentas de matéria terrosa, parasitas sujidades
e larvas e em perfeito estado de conservação.
Serão  rejeitados  biscoitos  mal  cozidos,
queimados  e  de  caracteres  organolépticos
anormais, não podendo apresentar excesso de
dureza  e  nem  se  apresentar  quebradiço.  O
produto  deve  estar  acondicionado  em
embalagem primária plástica, contendo entre
400g  e  500g,  atóxica,  resistente,  lacrada,
reembalados  em  embalagem  secundária  de
caixa  de  papelão  reforçado.  A  embalagem
deverá  conter  externamente  os  dados  de
identificação,  procedência,  número  de  lote,
quantidade do produto e data de validade. 

R$ 16,00 R$ 480,00

06 140 Kg EXTRATO  DE  TOMATE  SIMPLES
CONCENTRADO: O  produto  deverá  estar  de
acordo  com  a  NTA  Decreto  12.486  de
20/10/78,  Resoluções  RDC  nº  259/2002  e
Resolução  nº  38  de  16/07/09  FNDE;
Procedência nacional, em embalagem plástica

R$ 6,75 R$ 945,00
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(sachê) de 4 kg. Isento de fermentações e não
indicar  processamento  defeituoso.  Podendo
conter  adição  de  01%  de  açúcar  e  05  de
cloreto  de  sódio.  Embalados  em  Sachês,
rotulados  conforme  legislação  vigente,
declarando  marca,  nome  e  endereço  do
fabricante,  peso  líquido,  prazo  de  validade,
lote,  registro  no  órgão  competente.  As
embalagens  entregues  não  deverão  estar
abertas, estouradas. 

07 20 Kg FARINHA DE MILHO AMARELA COM FLOCOS:
O produto deverá estar de acordo com a NTA
49 (Decreto 12.486 de 20/10/78), Resoluções
RDC  nº  259/2002  e  Resolução  nº  38  de
16/07/09  FNDE;  Obtido pela  ligeira  torração
do  grão  de  milho,  de  flocos  íntegros,
previamente  macerado,  socado e  peneirado,
de cor amarela; não poderá estar rançoso ou
úmido. Isento de sujidades, parasitas e larvas
com aspecto, odor e sabor próprio. Deve estar
embalado  em  pacotes  de  500g,  de  plástico
atóxico,  transparente,  resistente  e
termoselada.  A  embalagem  deverá  conter
externamente  os  dados  de  identificação,
procedência, número de lote, quantidade do
produto e data de validade.

R$ 6,80 R$ 136,00

08 160 Kg FEIJÃO  CARIOQUINHA  –  TIPO  1: O  produto
deverá estar de acordo com a NTA (lei 6.305
de  15/12/75  e  decreto  82.110  de  14/8/78),
obedecendo à portaria 161 de 24/07/87-MAA;
Classe carioquinha, constituído de no mínimo
95%  de  grãos  inteiros  e  íntegros  de  cor
característica,  maduros,  limpos  e  secos,  de
produção de última safra. Deve apresentar-se
isento de mofo, odores estranhos, sujidades,
insetos,  substâncias  nocivas  e  matérias
estranhas como grãos ou sementes de outras
espécies.  A  embalagem  deverá  conter
externamente  os  dados  de  identificação,
procedência, número de lote, quantidade do
produto  e  data  de  validade.  Deve  estar
embalado em pacotes de 2 kg, de polietileno
atóxico,  transparente,  resistente  e
termoselada.  Embalagem  secundária:  fardo
plástico lacrado contendo no máximo 30 kg.

R$ 8,00 R$ 1.280,00

09 25 Kg FUBÁ DE MILHO: O produto deverá estar de R$ 4,20 R$ 105,00
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acordo com a NTA 02 e 34 (decreto 12.486 de
20/10/78)  e  resolução  nº  38  de  16/07/09
FNDE. Obtido pela moagem do grão de milho;
não  deverá  estar  úmido,  fermentado  ou
rançoso.  Livre  de  sujidades,  materiais
terrosos, parasitos e larvas. O produto deverá
apresentar  rendimento  mínimo  após  o
cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes
da cocção. Deve estar embalado em pacotes
de  500g,  de  plástico  atóxico,  transparente,
resistente  e  termoselada.  A  embalagem
deverá  conter  externamente  os  dados  de
identificação,  procedência,  número  de  lote,
quantidade do produto e data de validade

10 180 Kg LEITE  EM  PÓ: O  produto  deverá  estar  de
acordo  com  a  NTA  (decreto  12.486  de
20/10/1978) e Resolução nº. 38 de 16/07/09
FNDE. Ingredientes: Leite integral, vitamina A,
C e D,  ferro e emulsificante lecitina de soja.
Deve estar embalado em pacotes ou lata de
400g,  resistente  e  isento  de  danos,
reembalados  secundariamente  em  material
resistente  e  reforçado.  A embalagem deverá
conter  externamente  os  dados  de
identificação,  procedência,  número  de  lote,
quantidade do produto e data de validade.

R$ 34,375 R$ 6.187,50

11 100 Kg MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO: O
produto deverá estar de acordo com a NTA 49
(Decreto  12.486  de  20/10/78),  Resoluções
RDC  nº  259/2002  e  Resolução  nº  38  de
16/07/09 FNDE; Ingredientes: massa seca de
sêmola de trigo enriquecido com ferro e ácido
fólico (vitamina B9), ovos, e corantes naturais
(urucum  e  cúrcuma);  acondicionado  em
embalagem  primaria  de  pacote  plástico  de
500 gramas; intacta, resistente, transparentes,
atóxicos;  contendo  data  de  fabricação,
validade e número do lote de forma indelével;
a embalagem secundária deverá ser de filme
plástico  (PE),  reforçadas  e  resistentes,
hermeticamente selado, pesando até 10 kg; O
tempo  de  cozimento  do  macarrão  deverá
estar indicado na embalagem, sendo que deve
levar  de  8  a  10  minutos. Após  cozimento  o
produto deverá manter a integridade do corte
solicitado. Não será aceito produto quebrado

R$ 7,80 R$ 780,00
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ou com alterações em suas características. 

12 100 Pote MARGARINA CREMOSA COM SAL: O produto
deverá  estar  de acordo com a  NTA 02 e  50
(decreto nº. 12.486 de 20/10/78 e RDC Anvisa
nº 270 de 22/09/2005) e Resolução nº. 38 de
16/07/09 FNDE; Deverá ser de primeira linha,
apresentar  óleos  vegetais  líquidos  e
interesterificados, água, leite desnatado e/ou
soro de leite, vitamina A (1.500 U.I./100 g), sal
(cloreto de sódio) máximo de 60 mg em cada
porção  de  10  gr  do  produto  e  outras
substâncias  permitidas  desde  que
mencionadas;  deverá  ser  livre  de  gorduras
trans e colesterol, sem glúten, contendo água
no  máximo  16%  sobre  o  peso  do  produto,
isento de ranço, bolor, e outras características
indesejáveis.  Deve  apresentar  aspecto
homogêneo,  uniforme, de cor amarela clara.
Embalagem primária:  pote plástico atóxico e
resistente  com  lacre  de  proteção  intacto,
pesando 500gr. Embalagem secundária: caixa
de papelão tipo duplex, reforçada e resistente,
pesando 6 kg trazendo a data de fabricação,
número de lote e condições de armazenagem.
A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação,  procedência,  número
de  lote,  quantidade  do  produto  e  data  de
validade. 

R$ 3,50 R$ 350,00

13 200 Frs ÓLEO  VEGETAL  DE  SOJA:  O  produto  deverá
estar de acordo com a NTA 02 e 50 (decreto
nº. 12.486 de 20/10/78 e RDC Anvisa nº 270
de  22/09/2005)  e  Resolução  nº.  38  de
16/07/09  FNDE;  De  origem  vegetal,  sofrido
processo  tecnológico  adequado  como
degomagem,  clarificação,  frigorificação  ou
desodorização;  deverá  apresentar  aspecto,
cheiro, sabor e odor peculiares e deverá ser
isento  de  ranço  e  outras  características
indesejáveis;  deverá apresentar teor máximo
de acidez de 0,3% p/p, apresentar teores de
vitaminas  E,  e  0%  de  gordura  trans.
Embalagem  primária  do  tipo  Pet,  contendo
900ml,  intacta,  resistente,  transparente,
atóxico,  isento  de  danos  e  vazamento.
Embalagem secundária: Caixa de papelão tipo
duplex,  reforçada  e  resistente,  contendo  20

R$ 8,19 R$ 1.638,00
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frascos.  A  embalagem  deverá  conter
externamente  os  dados  de  identificação,
procedência, número de lote, quantidade do
produto e data de validade. No momento da
entrega o produto deverá apresentar prazo de
validade  mínima  de  10  meses,  e  data  de
fabricação inferior a 30 dias. 

14 45 Kg SAL  REFINADO: O  produto  deverá  estar  de
acordo  com  a  nta  decreto  12.486  de
20/10/78,  resoluções  rdc  nº  259/2002  e
resolução  nº38  de  16/07/09  fnde;
ingredientes:  sal  refinado  extra,  iodato  de
potássio,  antiumectantes,  ferrocianeto  de
sódio e dióxido de silício. Não contém glútem.
Características:  cor,  odor,  sabor  e  textura
característica.  O  produto  deve  estar
acondicionado  em  embalagem  primária
plástica, de polipropileno, resistente, atóxica,
lacrada,  contendo  1kg.  Reembalados  em
embalagem  secundária  de  plástico
lacradopesando  até  30  kg.  A  embalagem
deverá  conter  externamente  os  dados  de
identificação,  procedência,  número  de  lote,
quantidade de produto e data de validade. No
momento da entrega deverá apresentar prazo
de  validade  mínima  de  12  meses,  data  de
fabricação inferior a 30 dias.

R$ 1,25 R$ 56,25

15 30 Frs VINAGRE DE MAÇÃ: O produto deverá estar
de acordo com a NTA 02 e 72 (decreto 12.486
de  20/10/1978)  e  Resolução  nº.  38  de
16/07/09 FNDE.  Produto fermentado acético
de maçã e conservador INS 224; preparado de
mosto limpo, isento de matéria terrosa e de
detritos  animais  ou  vegetais;  não  deverá
conter  substâncias  estranhas  à  sua
composição  normal,  exceto  as  permitidas,
deverá apresentar acidez mínima de 4,0% p/v;
com aspecto límpido,  de cor,  cheiro e sabor
próprios. Embalagem primária: frasco plástico
de  750ml,  atóxico,  resistente,  transparente,
lacrado.  Embalagem  secundária:  caixa  de
papelão  tipo  duplex,  reforçada  e  resistente,
contendo  12  frascos  apresentando  data  de
fabricação, lote e condições de armazenagem.
A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação,  procedência,  número

R$ 5,75 R$ 172,50
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de  lote,  quantidade  do  produto  e  data  de
validade.  No  momento  da  entrega  deverá
apresentar  prazo  de  validade  mínima  de  10
meses, e data de fabricação inferior a 30 dias.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa com o pagamento do referido objeto está previsto na seguinte Dotação
Orçamentária: 
08.01.3.3.90.30.00.08.306.4014.2488.930.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
O valor global do contrato é de R$ 18.284,75 (Dezoito mil, duzentos e oitenta e quatro reais e
setenta e cinco centavos).

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega e apresentação de nota
fiscal. É obrigatória a inscrição da declaração, no corpo da nota fiscal: Referente à Dispensa de
Licitação n° 074/2020  –  Processo n° 366/2020  –  Contrato  n°  176/2020  –  Autorização  de
Fornecimento n° ____/___ e os dados bancários da empresa.

4.2. O CNPJ da Nota Fiscal deverá ser o mesmo da Autorização de Fornecimento.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO, DO LOCAL DA ENTREGA E VIGÊNCIA CONTRATUAL
5.1. Os produtos deverão ser entregues em até  10 (dez) dias após a solicitação da Secretaria
através  da  autorização  de  fornecimento  e  deverá  ser  entregue  na  Secretaria  Municipal  de
Assistência e Desenvolvimento Social, situada à Rua Piauí, n° 1.388 – Centro – Avaré/SP.
5.1.1. A  fiscalização será  feita  pelo  funcionário da  SEMADS que  deverá  ver  as  condições  e
conferência da entrega.

5.2. O prazo de vigência deste termo é de 03 (três) meses.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES
6.1. São obrigações da CONTRATADA:
6.1.1. Atender a toda a legislação vigente (no âmbito federal, estadual e municipal), durante o
fornecimento do objeto deste instrumento.
6.1.2. Arcar com as despesas de carga e descarga e de fretes referentes à entrega dos produtos,
inclusive  as  decorrentes  da  devolução  e  reposição  das  mercadorias  recusadas  por  não
atenderem ao contrato.
6.1.3. Responder por quaisquer danos causados ao Município ou a terceiros, oriundos de sua
culpa ou dolo durante o fornecimento do objeto.
6.1.4. Fazer a entrega correta dos produtos, obedecendo fielmente à Cláusula Primeira, bem
como garantir o padrão de qualidade do produto.
6.1.5. Fazer a entrega do produto no prazo estabelecido neste contrato.

6.2. São obrigações da CONTRATANTE:
6.2.1.  Solicitar  junto  à  empresa  a  quantidade  de  produtos  através  da  autorização  de
fornecimento.
6.2.2. Verificação da entrega pelo coordenador responsável.
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6.2.3. Encaminhar a Nota Fiscal para pagamento, assim que a entrega for concluída.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA E VALIDADE DO OBJETO
A garantia e validade do objeto deverá ser conforme normas do Código do Consumidor.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO
8.1. O atraso injustificado na execução do serviço, compra ou obra, sem prejuízo do disposto no
§1º do artigo 86, da Lei 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculada por dia de
atraso da obrigação não cumprida, na seguinte conformidade:
8.1.1. Atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,03% (três centésimos por cento) ao dia, a contar
da data inicial do descumprimento; e 
8.1.2. Atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,06% (seis centésimos por cento) ao dia.
8.2. Pela  inexecução total  ou parcial  do serviço,  compra ou obra,  poderão ser  aplicadas  ao
contratado as seguintes penalidades:
8.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida;
ou
8.2.2. Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo
fim.
8.2.3. Ressarcimento de eventuais danos ocasionados face a inexecução do contrato.
8.3. A mora será considerada a partir do primeiro dia subsequente ao término do prazo para a
execução do ajuste.
8.4. O valor do ajuste a servir de base de cálculo para as multas referidas nos artigos anteriores,
será o global reajustado até a data de aplicação da penalidade.
8.5. As multas serão corrigidas monetariamente, de conformidade com a variação do IPC/FIPE, a
partir do termo inicial, fixado no artigo 5º, até a data de seu efetivo recolhimento.
8.6.  A comunicação da irregularidade e a  proposta de aplicação de penalidade deverão ser
encaminhadas, pelo gestor do respectivo contrato, à autoridade que autorizou a licitação, ou a
contratação, no respectivo processo.
8.7.  As  sanções  deverão  ser  aplicadas  de  forma  gradativa,  obedecidos  os  princípios  da
razoabilidade e da proporcionalidade,  após regular  processo administrativo com garantia de
defesa prévia.
8.7.1. Configurado o descumprimento da obrigação contratual, será o contratado notificado via
e-mail, informado no cadastro do responsável, via correio com AR e/ou publicação em Diário
Oficial  da  infração  e  da  penalidade  correspondente,  para,  no  prazo  de  cinco  dias  úteis,
apresentar defesa.
8.7.2. Recebida  a  defesa,  a  Autoridade  competente  deverá  manifestar-se,  motivadamente,
sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, para concluir pela imposição ou não
da penalidade.
8.7.3. Da decisão, caberá recurso, no prazo de cinco dias úteis, contados da intimação, de cuja
decisão cabe solicitação de reconsideração.
8.7.4. A  multa  imposta  deverá  ser  recolhida,  decorridos  5  (cinco)  dias  úteis  da  decisão do
recurso ou, em sendo o caso, da solicitação de reconsideração.
8.7.5. Se o pagamento da multa não for efetuado dentro do prazo estabelecido no parágrafo
anterior, o valor deverá ser inscrito em dívida ativa para cobrança judicial.
8.8. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a das outras.
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8.9. As disposições constantes deste Decreto aplicam-se também às obras, serviços e compras
que,  nos termos da legislação vigente,  forem realizadas com dispensa ou inexigibilidade de
licitação.
8.9.1. A inexecução total ou parcial do contrato de obras e serviços de engenharia, assim como
a execução irregular,  ou com atraso  injustificado,  sujeitará  o contratado,  garantida a  prévia
defesa, à aplicação das seguintes sanções:
I – Advertência;
II – Multa;
III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar  com a
Administração Estadual, por prazo não superior a dois anos.
IV –  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública,
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação.
8.9.2. A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das necessárias
medidas  corretivas,  afim  de  evitar  a  aplicação  de  sanções  mais  severas,  sempre  que  o
contratado  descumprir  qualquer  obrigação  contratualmente  assumida,  ou  desatender  as
determinações da autoridade competente para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.
8.9.3. A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados dos prazos
estipulados no cronograma de execução, pode ser aplicada cumulativamente com as sanções
restritivas de direitos, previstas nos incisos III e IV, nos casos de inexecução total e parcial do
contrato.
8.9.4. A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administração  Estadual  destina-se  a  punir  a  reincidência  em  faltas  já  apenadas  com
advertência, bem como as faltas graves que impliquem a rescisão unilateral do contrato.
8.9.5. Na  estipulação  do  prazo  de  suspensão  dos  direitos  do  contratado,  que  não  poderá
exceder a 5 (cinco) anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse
público  e  o  prejuízo  pecuniário  decorrente  das  irregularidades  constatadas,  respeitados  os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8.9.6.  A pena de suspensão dos direitos do contratado impede-o, durante o prazo fixado, de
participar de licitações promovidas pelos órgãos Administração Municipal, bem como de com
eles celebrar contratos.
8.9.7. A  declaração  de  inidoneidade  do  contratado,  sanção  administrativa  de  máxima
intensidade,  destina-se  a  punir  faltas  gravíssimas,  de  natureza  dolosa,  das  quais  decorram
prejuízos ao interesse público de difícil reversão.
8.9.8.  A aplicação da  sanção prevista  no parágrafo  anterior  é  de  competência  exclusiva  do
Prefeito, facultada a defesa prévia do contratado no respectivo processo, no prazo de dez dias,
contados da abertura de vistas.
8.9.9. Decorridos 5 (cinco) anos da declaração de inidoneidade, o interessado poderá requerer a
sua reabilitação, cujo deferimento está condicionado ao ressarcimento dos prejuízos resultantes
da ação punida.
8.10. A multa prevista no artigo anterior será:
I – de 10% (dez por cento) do valor global corrigido do contrato, no caso de inexecução total da
obrigação;
II – d e 10% (dez por cento) do valor corrigido, correspondente à parte da obrigação contratual
não cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação;
III – de 0,03% (três centésimos por cento) por dia,  no caso de atraso no cumprimento dos
prazos de início e conclusão das etapas previstas no cronograma, até o máximo de 30 (trinta)
dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação.
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8.10.1.  O  valor  correspondente  à  multa,  após  o  devido  procedimento  em  que  tenha  sido
assegurado  o  direito  de  defesa  e  de  recurso  do  contratado,  será  descontado  do  primeiro
pagamento devido pelo Município em decorrência da execução contratual.
8.10.2. Na hipótese de descumprimento total da obrigação, após a celebração do contrato em
que tenha sido exigida garantia, o valor da multa será descontado da garantia prestada.
8.10.3.  Na hipótese de descumprimento total da obrigação em face do não atendimento da
convocação para a assinatura do contrato, o valor da multa deverá ser recolhido à conta do
Município  de  Avaré  através  de  guia  de  recolhimento  própria,  no  prazo  de  30  (trinta)  dias
contados da intimação.
8.10.4. O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará a sua inscrição na dívida ativa,
para cobrança judicial.
8.11. O material não aceito deverá ser substituído dentro do prazo fixado pela administração,
que não excederá a 15 (quinze) dias, contados do recebimento da intimação.
8.11.1. A não ocorrência de substituição dentro do prazo estipulado ensejará a aplicação da
multa prevista no item 8.1 deste Contrato, considerando-se a mora, nesta hipótese, a partir do
primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estabelecido no "caput" deste artigo.
8.12. O pedido de prorrogação de prazo final da obra, serviços, ou entrega de material, somente
será apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento equivalente.
8.13. As multas referidas no Decreto n° 5.037/17 não impedem a aplicação de outras sanções
previstas na Lei Federal 8.666/93 e demais legislação correlata.

CLÁUSULA NONA – DOS MOTIVOS PARA RESCISÃO
Em vez de  aplicação das penalidades acima citadas e sem prejuízo das mesmas, poderá ser
rescindido o ajuste se ocorrido qualquer das hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n°
8.666/93 e suas alterações, observadas as formas previstas no artigo 79 da mesma Lei.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO
10.1. Em caso de rescisão do contrato poderá ser feita amigável ou judicialmente, nos expressos
termos da legislação aplicável à espécie.

10.2. Fica desde já estabelecido que o presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente
pela Administração em 31 de dezembro de 2.020, considerando tratar-se de ano eleitoral  e
último do mandato do Administrador atual, com fundamento no artigo 42 da Lei Complementar
101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal e artigo 359 e seguintes do Código Penal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE
Fica expressamente vedada à empresa contratada a transferência da responsabilidade do
fornecimento do objeto contratual da Dispensa n° 074/2020  –  Processo n° 366/2020  –
Contrato n° 176/2020 a qualquer outra empresa, no seu todo ou em parte.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou
supressões que se fizerem no objeto inicial até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CLÁUSULA DA ANTICORRUPÇÃO
Para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a
dar, a quem quer que seja, ou aceitar, ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja,
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tanto  por  conta  própria,  quanto  por  intermédio  de  outrem,  qualquer  pagamento,  doação,
compensação,  vantagens  financeiras  ou  não  financeiras  ou  ainda,  benefícios  de  qualquer
natureza que constitua prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto
ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionado, conforme a Lei n° 2.216, de
22 de junho de 2.018, publicado em 22 de junho de 2.018.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO
14.1. O responsável pela gestão deste contrato é o Secretário Municipal de Serviços, o Senhor
Abelardo Ferreira Mendes, solicitante do objeto referente a esta Dispensa de Licitação.

14.2. A fiscalização do contrato serão de responsabilidade da Oficial de Manutenção e Serviços,
a  Senhora  Gabriela  Medalha,  inscrita  no  CPF/MF  sob  n°  361.972.768-60  e  do  Agente
Administrativo, o Senhor José Matheus Sanches Cruz, inscrito no CPF/MF sob n° 388.062.808-
48.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO DE ELEIÇÃO
Fica eleito o Foro da Comarca de Avaré, para solução de qualquer pendência oriunda deste
contrato, com renúncia a qualquer outra por mais privilegiada que seja.

E por estarem certos e combinados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor,
para o mesmo fim acompanhado de duas testemunhas no presente ato.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 23 de outubro de 2.020.

ADRIANA MOREIRA GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE AVARÉ
CONTRATANTE

VALÉRIA TSUKAHARA GOMES
MERCADO ABAVIL LTDA ME
CONTRATADA

Testemunhas:
Nome:____________________________ Nome:______________________________
RG:_______________________________ RG:_________________________________


