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TERMO DE CONTRATO 
 
PROCESSO Nº 04659/21 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, INC. XIII DA LEI DE LICITAÇÕES 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 
CONTRATADA: BMG AÇUCAREIRA COMÉRCIO E TRANSPORTE EIRELI ME 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOÍDA – PATINHO, CONGELADO IQF) PARA A MERENDA ESCOLAR 

   
Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado o Município de Franca, pessoa jurídica de 
direito público legalmente constituído, com sede na Prefeitura Municipal à Rua Frederico Moura, 1517, 
Cidade Nova, designado Contratante, representada por delegação do Sr Prefeito Municipal, através do 
Decreto Municipal nº 10.604 de 5 de janeiro de 2017, pela Srª. Secretária Municipal de Educação MÁRCIA DE 
CARVALHO GATTI, portadora do RG nº 16.529.082-1 e CPF nº 071.761.878-19, residente e domiciliada nesta 
cidade de Franca - SP, e, de outro lado, a empresa BMG AÇUCAREIRA COMÉRCIO E TRANSPORTE EIRELI 
ME, com sede em Franca/SP, na Rua Dr. Braulio Andrade Junqueira, n 3680 - Jd. Maria Rosa - inscrita no 
Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob nº 18.195.351/0001-60, doravante designada 
DETENTORA, neste ato representada por ISABELA GALANTE XAVIER, portadora da cédula de identidade RG. 
nº 45.769.560-2 e C.P.F/M.F. nº 390.038.378-21, residente e domiciliado em Franca/SP, na Rua Couto Magalhães, 
n 1071 - Centro, na presença das testemunhas ao final assinadas, ajustam e contratam entre si, mediante as  
cláusulas abaixo, o objeto  do Processo acima descrito, licitação devidamente homologada pela autoridade 
responsável e competente, nos termos da Lei 8.666 de 21.06.93, com suas alterações que lhe foram introduzidas 
pela Lei 8.883/94 de 09/06/94,  que regulamentou o artigo 37, inciso, XXI, da Constituição Federal. 

 
I - DO OBJETO 
 
1.1-Objetiva o presente contrato, regular direitos, obrigações, encargos e responsabilidades, decorrentes da 
transação comercial havida entre as partes, para FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE 
BOVINA MOÍDA – PATINHO, CONGELADO IQF) PARA A MERENDA ESCOLAR, conforme solicitação e 
justificativas da Secretaria Municipal de Educação, anexado aos autos em folhas de nºs 003 a 020. 
 
II- DA EXECUÇÃO 
 
2.1 -  Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, de conformidade com as necessidades da 
Secretaria requisitante e até que seja atingida a quantidade total adquirida, em atendimento às requisições 
periódicas escritas expedidas pela Secretaria requisitante. As especificações dos produtos, condições gerais 
de entrega e horários se encontram discriminados nos autos em folhas de nºs 52, que fica fazendo parte 
integrante deste termo, independentemente de transcrição. Sem prejuízo, poderá haver outros pontos de 
entregas a partir de inauguração de novos próprios públicos. 
 
2.2 – Caso o produto não corresponda ao exigido pelo Edital, consoante subitem anterior, a CONTRATADA 
deverá providenciar, no prazo máximo de até 2 (dois) dias úteis, a sua substituição visando ao atendimento 
das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital, na Lei 8.666/93 e no Código 
de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90). 
2.3 – O produto deverá ser transportado em veículo refrigerado (temperatura entre -12°C e -18°C), com 
carroceria fechada e em condições que preservem as características do alimento congelado e a qualidade do 
mesmo quanto as características físico-químicas, microbiológicas e microscópicas. Os veículos deverão ser 
sanitizados antes de serem carregados. Deverá possuir certificado de vistoria recente da vigilância sanitária. 
 
2.4 – O entregador e o ajudante deverão estar devidamente uniformizados (calça comprida, camisa de manga 
curta ou longa, jaleco, sapatos fechados, touca e boné, devidamente limpos, sem barba e adornos), conforme 
determinada Portaria CVS 5, de 09 de abril de 2013. 
 
2.5 – Não será aceito embalagens furadas, abertas e com rótulos rasurados e sem as informações 
especificadas acima, com rachaduras na superfície ou acúmulo de líquidos no interior ou cristais de gelo na 
superfície do produto ou produto de cor diferente do original 
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III - RESPONSABILIDADES E ENCARGOS DA CONTRATADA 

 
3.1-Além de suas obrigações legais, a CONTRATADA obriga-se: 
 
a) A assumir  as  responsabilidades  por eventuais danos causados ao Município e à terceiros, em 

decorrência de sua ação ou omissão no desenvolvimento das atividades, inclusive danos morais e 
materiais, sem nenhuma responsabilidade do contratante. 

 
b) Executar os serviços dentro de um elevado padrão de qualidade e segurança; 
 
c) Custear todos os encargos resultantes da realização, inclusive impostos, taxas e emolumentos, encargos 

técnicos, trabalhistas e previdenciários que incidirem sobre o objeto adjudicado. 
 
IV - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
4.1-Além de suas obrigações decorrentes da própria lei, o Contratante obriga-se: 
 
a) A acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar os serviços, objeto deste contrato, através de seus agentes. 
 
V - DO PRAZO   
 
5.1-  A validade do contrato é de até 60 (sessenta) dias.  
 
5.2- O prazo somente será alterado, a juízo do Contratante, se ocorrem fatos graves devidamente 

comprovados que justifiquem tal procedimento. 
 
VI - DO PREÇO 
 
6.1 - O preço total do contrato nos termos da proposta da Contratada é de R$ 1.063.608,00 (Um milhão, 
sessenta e três mil, seiscentos e oito reais) para todos os efeitos jurídicos e legais. 
 
VII- DO PAGAMENTO 
 
7.2-Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria de Finanças do Município, exclusivamente por meio de 
créditos em conta bancária em nome da licitante adjudicada, mediante a contra apresentação da Nota fiscal e 
efetiva entrega das mercadorias. A Prefeitura Municipal de Franca não se responsabilizará por outro tipo de 
cobrança. 
 
7.3 – Para efeito de contagem de prazo para pagamento pela Secretaria de Finanças, será considerado o 
carimbo e data de entrada da Nota Fiscal no Almoxarifado Central da Secretaria recebedora. 
 
7.4 - O preço a ser pago será o vigente na data do pedido independentemente do preço em vigor na data da 
entrega 
 
VIII - DOS JUROS DE MORA 
 
8.1- Ocorrendo atraso nos pagamentos por culpa exclusiva do Contratante, os créditos estarão sujeitos a 1% 
(um por cento) ao mês, a contar do primeiro dia de atraso, correndo as despesas por conta da mesma 
dotação orçamentária do item IX. 
  
IX - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
 
9.1-As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta da seguinte dotação 

orçamentaria: 
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02.00.00 – Prefeitura Municipal de Franca 
02.05.02– Fundo da Educação Básica 
3.3.90.30 – Material de Consumo 

         123062014 – Merenda Escolar 
 F. 0216  
 
X - DAS PENALIDADES 
 
10.1-Pela inexecução total ou parcial do contrato, o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
 
a) Advertência; 
 
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o  valor do   contrato, por infração de qualquer cláusula contratual. Na 

reincidência, a multa será aplicada em dobro, devidamente atualizada até o dia do efetivo recolhimento; 
 
c) Suspensão temporária  de  participação  em licitação e impedimentos de contratar com o Município  pelo 

prazo de até 2 (dois) anos; 
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar  com o poder público, enquanto perdurar os motivos da 

punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida, após o ressarcimento por parte do contratado, dos prejuízos resultantes e após de-
corrido o prazo de sanção aplicada com base no inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93 com suas alterações. 

 
10.2- Dependendo da gravidade, as penalidades poderão ser aplicadas cumulativamente.  
 
10.3-As  penalidades somente poderão ser relevadas nas  hipóteses de caso fortuito ou força maior, 
devidamente justificados e comprovados a juízo do contratante. 
 
10.4-Outras penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93 com as suas alterações, a critério 
do Contratante. 
 
XI - DA RESCISÃO 
 
11.1-Constituem motivo para rescisão deste contrato todos os descritos nos artigos 77-78-79-80 da Lei 
8.666/93 com suas alterações, bem como todas as condições estabelecidas no edital de licitação supra  que 
fica fazendo parte integrante  do presente Contrato. 
XII – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 
12.1-A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessárias ao projeto inicial, serviços e obras nos termos do art. 65, da Lei de Licitações. 
 
 
XIII - DOS RECURSOS 
 
13.1-Dos atos decorrentes da aplicação das cláusulas constantes deste Contrato, caberão recursos ao 
Prefeito Municipal, previstos no artigo 109 da Lei 8.666/93 com suas alterações.  
 
XIV - DA FISCALIZAÇÃO 
 
14.1-A entrega dos serviços será objeto de controle, acompanhamento, fiscalização e avaliação por servidor 
designado em conformidade com o Decreto 10.606/17, a Sra. Cleunice Ramos Domingos Bernardes. O 
gestor do contrato é a Secretária da Pasta.  
 
14.2-O CONTRATANTE se reserva o  direito de rejeitar no todo ou em parte os produtos entregues, se em 
desacordo com os termos deste, e do processo de dispensa de licitação. 
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14.3-Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto da contratação, deverão ser pontualmente 
atendidas pela CONTRATADA sem ônus para o CONTRATANTE. 
 
XV - DA VALIDADE 
 
15.1-O presente Contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-
lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.  
 
XVI - DA PUBLICAÇÃO 
 
16.1-Incumbirá ao Contratante, providenciar a publicação do resumo deste Contrato, nos órgãos de 
divulgação. 
 
XVII - DO FORO 
 
17.1-Fica eleito o Foro da Comarca de Franca, Estado de São Paulo, para as interposições de toda e 
qualquer ação  oriunda da interpretação dos termos do presente Contrato, com exclusão de qualquer outro 
por mais privilegiado que seja. 
 
17.2-E, por estarem assim justos e contratados, assinam   o presente Contrato, em 06 (seis) vias de igual teor 
, juntamente com as testemunhas abaixo assinadas e qualificadas, para que surta todos os efeitos legais.   
 

Franca, 11 de fevereiro de 2021. 
 

 
 
____________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 
Márcia de Carvalho Gatti 
Secretária de Educação 

CONTRATANTE 
 
 
 
 

_______________________________________ 
BMG AÇUCAREIRA COMÉRCIO E TRANSPORTE EIRELI ME 

 ISABELA GALANTE XAVIER 
 RG. nº 45.769.560-2     C.P.F/M.F. nº 390.038.378-21 

CONTRATADA 
 

Testemunhas: 
 
 
 

_______________________________________ 
Cleounice Ramos Domingos Bernardes 

Secretaria de Educação 
Prefeitura Municipal de Franca 

 
 

 
________________________________________ 

Augusto César da Silva Almeida 
Secretaria de Educação 

Prefeitura Municipal de Franca 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOÍDA – PATINHO, CONGELADO IQF) PARA A MERENDA ESCOLAR 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 

CONTRATADA: BMG AÇUCAREIRA COMÉRCIO E TRANSPORTE EIRELI ME 
CONTRATO: 0030/2021 

 

  
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.  
 
GESTOR:  
Nome:                        Márcia de Carvalho Gatti 
Cargo:                        Secretária Municipal de Educação 
RG n°                         16.529.082-1  
CPF nº                       071.761.878-19 
Data de Nascimento: 13/10/1968 
Endereço                   Rua: Francisco Rinaldi, 3881 – casa 10 – CEP: 14.403-577 
Residencial:               Franca – SP   
E-mail institucional:    educacao@franca.sp.gov.br  
E-mail pessoal:          marciagatti13@gmail.com 
Telefone institucional: (16) 3711-9279 
Telefone pessoal:       (16) 99132-5372 
 

Franca, 11 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 
Márcia de Carvalho Gatti 
Secretária de Educação 
CONTRATANTE 
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Responsáveis que assinaram o ajuste:  
 
CONTRATANTE:  
 
Nome:                        Márcia de Carvalho Gatti 
Cargo:                        Secretária Municipal de Educação 
RG n°                         16.529.082-1  
CPF nº                       071.761.878-19 
Data de Nascimento: 13/10/1968 
Endereço                   Rua: Francisco Rinaldi, 3881 – casa 10 – CEP: 14.403-577 
Residencial:               Franca – SP   
E-mail institucional:    educacao@franca.sp.gov.br  
E-mail pessoal:          marciagatti13@gmail.com 
Telefone institucional: (16) 3711-9279 
Telefone pessoal:       (16) 99132-5372 
 
 
 
 
__________________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 
Márcia de Carvalho Gatti 
Secretária de Educação 
CONTRATANTE 
 
 
 
 
 
 
CONTRATADA:  
 
Nome: ISABELA GALANTE XAVIER 
Cargo: Proprietária 
RG. nº 45.769.560-2     C.P.F/M.F. nº 390.038.378-21 
Endereço residencial: Rua Couto Magalhães, 1071 – Centro - Franca/SP  
CEP 14400-020 
Data Nascimento: 08/06/1996 

E-mail: grupobmg@bmgempresa.com.br  /  marlon@bmgempresa.com.br  /  odacircabrini@hotmail.com 
Telefone(s): (16) 3402-8142 
 
 
 
 
 
__________________________________________________ 
BMG AÇUCAREIRA COMÉRCIO E TRANSPORTE EIRELI ME 
ISABELA GALANTE XAVIER 
RG. nº 45.769.560-2     C.P.F/M.F. nº 390.038.378-21 
CONTRATADA 
 
 
 
 

Franca, 11 de fevereiro de 2021. 
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DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL 
 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 
CNPJ nº: 47.970.769/0001-04 
  
CONTRATADA: BMG AÇUCAREIRA COMÉRCIO E TRANSPORTE EIRELI ME 
CNPJ nº: 18.195.351/0001-60 
 
CONTRATO nº: 0030/2021 
DATA DA ASSINATURA: 11/02/2021 
VIGÊNCIA: 11/02/2021 a 10/04/2021 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOÍDA – PATINHO, CONGELADO IQF) PARA A MERENDA ESCOLAR 
 
 
Valor R$ 1.063.608,00 (Um milhão, sessenta e três mil, seiscentos e oito reais) 
 
 
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais 
documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo 
arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando 
requisitados.  
 
 
 

Franca, 11 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 
Márcia de Carvalho Gatti 
Secretária de Educação 
CONTRATANTE 
Email institucional: educacao@franca.sp.gov.br 
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