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TERMO DE CONTRATO N° 16/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
TABAPUÃ E A EMPRESA MARCELO KARWOSKI BARRIONUEVO - ME, OBJETIVANDO 
O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ) PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE. 
 
 
 
 
Pelo presente instrumento, as partes no final assinadas, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
TABAPUÃ, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o nº 45.128.816/0001-
33, com sede à Av. Rodolfo Baldi nº 817, Centro, CEP 15.880-000, na cidade de Tabapuã - 
SP, neste ato representado pela Prefeita Municipal, a Sra. MARIA FELICIDADE PERES 
CAMPOS ARROYO, portadora do CPF nº 109.285.408-80 e do R.G. nº 10.124.049-
SSP/SP, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e de outro, a empresa 
MARCELO KARWOSKI BARRIONUEVO - ME, inscrita no CNPJ 19.556.599/0001-72, com 
sede na Rua Luis Fernandes Herreira nº 418 – Centro – Novais/SP, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA neste ato representada por seu proprietário o Sr. Marcelo 
Karwoski Barrionuevo, brasileiro, portador do RG nº 29.103.773-2 – SSP/SP e do CPF nº 
268.483.498-95, de acordo com o que consta do Processo nº 017/2019, relativo ao Convite 
nº 006/2019, têm entre si justo e acertado este instrumento contratual, que se regerá pelas 
seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 
 
1.1. Constitui objeto deste contrato a aquisição de gêneros alimentícios (chá) para atender 
as necessidades da municipalidade, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) 
meses, de acordo com o Termo de Referência, parte integrante do Edital relativo ao 
Processo Licitatório nº 017/2019, na modalidade Convite nº 006/2019. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 
 
2.1. Para todos os efeitos de direito e melhor caracterização da aquisição, bem como para 
definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este 
CONTRATO o EDITAL DO CONVITE Nº 006/2019 e seus anexos, constantes do Processo 
nº 017/2019, e, em especial, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação da 
CONTRATADA. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DAS FONTES 
 
3.1. Os recursos orçamentários para suportar a eficácia do objeto do presente contrato 
serão atendidos por dotações próprias do orçamento vigente, observadas as seguintes 
classificações: 
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Órgão: 02 – Poder Executivo 
Unidades Orçamentárias e Detalhamento das Classificações: 
 
02.26.01 – Secretaria Municipal de Governo e Administração  
Funcional Programática: 04.122.0004.2008 – Coordenação e Manutenção da 

Divisão Administrativa – Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; 
 
02.26.03 – Diretoria Obras, Viação e Serviços  
Funcional Programática: 15.452.0020.2060 – Manutenção dos Serviços Urbanos – 

Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; 
 
02.26.03 – Diretoria Obras, Viação e Serviços  
Funcional Programática: 15.452.0020.2061 – Coord. E Manut. Do Serviço Funerário 

– Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; 
 
02.28.01 – Divisão Municipal de Educação  
Funcional Programática: 12.122.0006.2014 – Coord. Secretaria Municipal de 

Educação – Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; 
 
02.29.02 – Fundo Municipal de Saúde  
Funcional Programática: 10.301.0012.2044 – Manutenção da Atenção Básica à 

Saúde – Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; 
 
02.30.02 – Fundo Municipal de Assistência Social  
Funcional Programática: 08.244.0016.2051 – Manutenção do Programa de 

Proteção Social Básica – Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; 
 
02.31.01 – Diretoria Municipal de Cultura  
Funcional Programática: 13.392.0024.2067 – Manutenção das Atividades Culturais 

– Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 
 
02.32.01 – Diretoria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação. 
Funcional Programática: 27.813.0023.2065 – Manutenção e Desenvolvimento das 

Atividades Esportivas Recreativas e de Lazer – Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – 
Material de Consumo. 

 
 
3.2. Os recursos financeiros serão oriundos da Fonte de Recurso 01 – Tesouro Municipal. 
 
CLÁUSULA QUARTA 
DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 
4.1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua 
assinatura, ocorrendo seu término em 17 de março de 2020. 
 
4.2. O prazo contratual, obedecidas às normas legais e regulamentares, poderá ser 
prorrogado na hipótese de alteração do cronograma de entregas, atendidas a conveniência 
e a oportunidade administrativas. 
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CLÁUSULA QUINTA 
PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
5.1. Os valores unitários referentes ao fornecimento do produto (chá) serão os estipulados 
na proposta apresentada pela CONTRATADA, acostada ao Convite nº 006/2019 - Processo 
nº 017/2019, no valor total de R$ 12.880,00 (doze mil oitocentos e oitenta reais), conforme 
abaixo discriminado: 
 

CL
AS 

IT
EM 

QTD MARCA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA / 
CNPJ/MF 

VALOR 
UNIT 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

1º 1 1400 
CX 

250 G. 

PRENDA MARCELO KARWOSKI BARRIONUEVO 

– ME – CNPJ 19.556.599/0001-72 

R$  
9,20 

R$ 
12.880,00 

 TOTAL 12.880,00 

 
 
5.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto do 
presente contrato, acompanhado do respectivo recebimento definitivo e da respectiva nota 
fiscal, que será emitida, contendo na mesma os seguintes dizeres: a) Convite nº 006/2019 - 
b) Processo nº 017/2019. 
 
5.3. Em caso de irregularidade(s) no(s) item(s) do(s) objeto(s) entregue(s) e/ou na 
documentação fiscal, o prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) 
regularização(s). 
 
5.4. O preço inicialmente cotado é fixo e irreajustável, podendo, para manter o equilíbrio 
contratual, ser objeto de revisão, a pedido da CONTRATADA, caso haja motivo relevante, 
tal como variação substancial do custo de aquisição do produto, junto ao distribuidor, 
devidamente justificado e demonstrado documentalmente. 
 
5.5. Somente haverá revisão de valor quando o reajuste for notório e de amplo 
conhecimento, não se enquadrando nesta hipótese simples mudança de marca ou de 
distribuidora por parte da CONTRATADA. 
 
5.6. O reajuste não servirá, em hipótese alguma, para ampliação de margem de lucro. 
 
5.7. O realinhamento de preço apenas será efetuado no caso da CONTRATADA 
demonstrar através de Notas Fiscais do distribuidor o preço praticado anteriormente e o 
atual. 
 
5.8. No preço acima estipulado estão inclusas todas as despesas sobre o objeto contratado 
tais como: tributos, fretes, seguros, encargos sociais e demais encargos indispensáveis ao 
perfeito cumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento. 
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5.9. A recomposição de preço não ficará adstrita a aumento, devendo o fornecedor repassar 
ao município as reduções que possivelmente venham ocorrer em seus respectivos 
percentuais.  
 
5.10. Tais recomposições poderão ser espontaneamente ofertadas pelo fornecedor ou 
requeridas pelo município. 
 
CLÁUSULA SEXTA 
PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
 
6.1. Os produtos deverão ser entregues em perfeitas condições de consumo conforme as 
descrições do Anexo I, no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Tabapuã, 
localizada na Av. Rodolfo Baldi nº 817, Centro, na cidade de Tabapuã, de forma parcelada, 
conforme as quantidades descritas nas programações elaboradas pelo setor responsável, 
nos horários e nas datas determinadas pelo mesmo e conforme a necessidade, sendo 
efetuadas por conta e risco da CONTRATADA. 

 
6.2. A entrega deverá ser realizada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a 
expedição da ordem de entrega pelo setor requisitante, de segunda às sextas-feiras. 

 
6.3. As entregas serão quinzenais, conforme solicitação através de requisição expedida pelo 
Setor de Compras, contendo a quantidade necessária. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
7.1. Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 
a) Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor, às especificações e demais 
documentos fornecidos pelo CONTRATANTE e as cláusulas deste Contrato;  
b) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da produção, fornecimento e 
entrega do (s) material (s) objeto deste Contrato, inclusive frete, embalagens, seguro e 
eventuais perdas e danos;  
c) Manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  
d) Entregar os produtos em perfeito estado para consumo, nas embalagens padronizadas 
e/ou especificadas pelo CONTRATANTE, conforme contido no Anexo I;  
e) Substituir, no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da solicitação, os produtos 
fornecidos em desconformidade com as condições, especificações e quantitativos 
constantes do Anexo I do Edital;  
 
7.2. A CONTRATADA responderá civil e criminalmente por todos os danos que venha, 
direta ou indiretamente, provocar ou causar para o CONTRATANTE e/ou para terceiros, 
devendo entregar os objetos deste contrato de acordo com os termos pactuados, em estrita 
obediência à legislação vigente. 
 
7.3. Fica a CONTRATADA responsável por todos os custos diretos e indiretos relativos à 
entrega do bem objeto deste contrato, inclusive despesas com materiais, transportes, fretes, 
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mão-de-obra, remunerações, bem como todos os encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, securitários e tributários, ou quaisquer outros custos e encargos 
decorrentes, ou que venham a ser devidos em razão da avença. 
 
CLÁUSULA OITAVA 
OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE 
 
8.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
 
a) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das 
obrigações assumidas pela CONTRATADA; 
b) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento 
dos produtos; 
c) Efetuar o pagamento dentro do prazo estipulado para esse fim; 
d) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 
obrigações contratuais; 
e) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos materiais, 
podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato. 
f) empenhar, quando da contratação, os recursos orçamentários necessários ao pagamento, 
observadas as previsões estabelecidas, e pagar a(s) nota(s) fiscal(ais) emitida(s). 
 
CLÁUSULA NONA 
PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E INADIMPLÊNCIA DAS 
OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 
 
9.1. Pelo descumprimento das condições estabelecidas neste ajuste, a CONTRATADA fica 
sujeita às seguintes penalidades: 

 
9.1.1. Pelo atraso injustificado na entrega do objeto deste contrato: 

 
9.1.1.1. Multa de 0,5% (meio por cento), sobre o valor da obrigação, por dia de atraso, até o 
limite de 05 (cinco) dias; 

 
9.1.1.2. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso superior a 05 (cinco) dias, calculada 
sobre o valor da obrigação, até o limite de 10 (dez) dias; 

 
9.1.1.3. Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do objeto não entregue, no 
caso de inexecução total ou parcial do ajuste, 

 
9.2. A aplicação das multas, na forma prevista pelos subitens anteriores, que serão 
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, ou cobradas 
judicialmente, dar-se-á sem prejuízo da: 

 
9.2.1. Suspensão temporária da empresa adjudicatária da participação em licitação e 
impedimento de celebrar novo contrato com a Administração, por prazo não superior a 2 
(dois) anos; 
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9.2.2. 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. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA 
RESCISÃO CONTRATUAL 
 
10.1. A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão nos termos dos 
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial e sem prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 da mesma Lei. 
 
10.2. Na hipótese de rescisão, o CONTRATANTE poderá reter créditos e promover a 
cobrança judicial ou extrajudicial das multas e eventuais perdas e danos, a fim de se 
ressarcir de prejuízos que advierem do rompimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DO FORO 
 
11.1. Será competente o Foro da Comarca de Tabapuã - SP, com renúncia expressa a 
qualquer outro, por mais privilegiado que sejam, para solução de questões oriundas deste 
contrato. 
E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas 
testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito, dando-se 
publicidade ao ato mediante publicação de seu resumo na Imprensa Oficial do Município. 

Município de Tabapuã/SP, 18 de março de 2019. 

 
 

MUNICÍPIO DE TABAPUÃ-SP 
CONTRATANTE 

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO – Prefeita Municipal 
 
 
 

MARCELO KARWOSKI BARRIONUEVO - ME 
CONTRATADA 

MARCELO KARWOSKI BARRIONUEVO – Empresário 
 

 

Testemunhas: 
 
1ª___________________________________________ 
   NOME: ADRIANA APARECIDA DONATI MAURO 
   CPF. 070.634.988-19 
 
 
2ª___________________________________________ 
   NOME: VANESSA PERPÉTUA DE OLIVEIRA. 
   CPF: 214.792.448-21 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ 

EXTRATO DE CONTRATO 
 

Termo de Contrato nº 16/2019. Contratante: Município de Tabapuã/SP; Contratada: 
MARCELO KARWOSKI BARRIONUEVO - ME. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (chá) 
para atender as necessidades da municipalidade, com entrega parcelada, pelo período de 
12 (doze) meses, de acordo com o Termo de Referência de que trata o Anexo I do Edital. 
Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura, ocorrendo seu término em 
17/03/2020. Valor: R$ 12.880,00 (doze mil oitocentos e oitenta reais): Os recursos 
financeiros constantes do orçamento vigente serão oriundos da Fonte de Recurso 01 – 
Tesouro Municipal. Data da assinatura: 18/03/2019. MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS 
ARROYO – Prefeita Municipal de Tabapuã/SP - PUBLIQUE-SE. 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

  

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TABAPUÃ  
 
CONTRATADA: MARCELO KARWOSKI BARRIONUEVO - ME 
 
CONTRATO N°: 16/2019 
 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (chá) para atender as necessidades da 
municipalidade, com entrega parcelada, por 12(doze) meses de acordo com o Termo de 
Referência constante do Edital. 
 
ADVOGADO (S) / Nº OAB: (*) ___________________________________________ 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  
 
1.  Estamos CIENTES de que:  
 
a)  o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;  

b)  poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no 
Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o 
estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;  
c)  além de disponíveis no processo eletrônico, 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, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 
1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras 
do Código de Processo Civil;  

d)  Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato 
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 
  
2.  Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
  
a)  O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação;  
 
b)  Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.  
 

Tabapuã/SP, 18 de março de 2019. 
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  
Nome: MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO  
Cargo: Prefeita Municipal 
CPF nº 109.285.408-80 e do R.G. nº 10.124.043-SSP/SP 
Data de Nascimento: 07/04/1961  
Endereço residencial completo: Av. Rodolfo Baldi nº 1343, Centro, CEP: 15.880-000  
E-mail institucional: licitacao@tabapua.sp.gov.br   
E-mail pessoal: feli.felicidade@gmail.com   
Telefone(s): 17-3562-9022 
Assinatura:_______________________________________________________ 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste:  

Pelo CONTRATANTE:  

Nome: MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO  
Cargo: Prefeita Municipal 
CPF nº 109.285.408-80 e do R.G. nº 10.124.043-SSP/SP 
Data de Nascimento: 07/04/1961  
Endereço residencial completo: Av. Rodolfo Baldi nº 1343, Centro, CEP: 15.880-000  
E-mail institucional: licitacao@tabapua.sp.gov.br 
E-mail pessoal: feli.felicidade@gmail.com 
Telefone(s): 17-3562-9022 
Assinatura:_______________________________________________________   
 
 
Pela CONTRATADA:  
Nome: MARCELO KARWOSKI BARRIONUEVO 
Cargo: Empresário 
CPF: 268.483.498 e do RG. Nº 29.103.773-2 SSP/SP 
Data de Nascimento: 31/10/1978 
Endereço residencial completo: Praça Lourenço Gil Martins nº 89 – Centro – Casa 1 - CEP: 
15.885-000 - Novais/SP. 
E-mail institucional: marcelo.acapulco@hotmail.com  
E-mail pessoal: marcelo.acapulco@hotmail.com arcelo.acapulco@hotmail.com 
Telefone(s): (17) 3561 1240 
Assinatura: _______________________________________________________ 
 
Advogado:  
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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