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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
JAGUARIÚNA E A EMPRESA FILOG COMÉRCIO E SERVIÇO DE REFEIÇÕES
LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, FORNECIMENTO E
DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS.

Processo Administrativo n° 164/2016.
Pregão Presencial n°004/2016
Contrato n°. 018/2016.

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, com sede a Rua Alfredo
Bueno, n° 1235 - Bairro Centro, inscrita no CNPJ/MF n°. 46.410.866/0001-71 neste ato
representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal Sr. TARCÍSIO CLETO
CHIAVEGATO, brasileiro, casado, Empresário, portador da Cédula de Identidade RG n°
7.481.699-8 - SSP/SP, c inscrito no CPF/MF sob n° 056.597.528-53, residente e
domiciliado na Praça Carlos Gomes n° 14, Jardim Paraíso, neste município de Jaguariúna,
Estado de São Paulo, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro
lado a Empresa Filog Comércio e Serviço de Refeições Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob
n° 08.871.367/0001-92, a Rua General Osório, n°. 939, Cj. 13, 4° andar - Bairro: Centro,
CEP.: 13010-111, no Município de Campinas, Estado de São Paulo, representada neste ato
por sua sócia-proprietária Senhora Adriana Clicia Cogo Filó, brasileira, empresária,
portador da Cédula de Identidade RG n°. 10.052.49-6 - SSP/AM e inscrita no CPF/MF sob
n° 436.404.782-15, residente e domiciliada à Rua José de Arimatéia, n°l 100 - Apto. 180 —
Condomínio Maison Verte Aleixo, CEP.: 69060-081, no Município de Manaus, Estado do
Amazonas, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o que
segue:

1.0 OBJETO:
1.1. Prestação de serviços de preparo, fornecimento c distribuição de até 206.400 (duzcntas
e seis mil e quatrocentas) refeições, sendo até 86.400 (oitenta e seis mil) à granel e até
120.000 (cento c vinte mil) refeições em embalagens descartáveis de prolipropilcno - pp
(marmitex), destinadas aos servidores públicos municipais, conforme Memorial Descritivo
e Especificações constantes cm Anexo I do Edital.

2.0 DOCUMENTOS INTEGRANTES:
2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do fornecimento, bem como
para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram
este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes
documentos:
a-) Pregão Presencial n° 004/2016.
b-) Processo Administrativo n° 164/2016.

2.2 Os documentos referidos no item anterior, são coasiderados suficientes para, em
complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma reger o fornecimento
do objeto contratado. \s

3.0 PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO
3.1. A CONTRATADA deverá executar o objeto por meio de dois refeitórios, sendo:

Q
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3.2. 1° - Locado pela própria CONTRATADA, para acomodação do "Restaurante do
Servidor", o qual deverá possuir capacidade de até 80 (oitenta) pessoas sentadas (para
refeição), com pelo menos 01 (um) banheiro feminino e 01 (um) banheiro masculino. O
imóvel deverá respeitar as normas brasileiras vigentes de acessibilidade e segurança, bem
como ficar localizado num raio de até 500 metros de distância do Paço Municipal.

3.3. T - Cedido pela CONTRATANTE, o Refeitório da Secretaria de Obras e Serviços,
localizado na Rua Pacífico Moneda, n° 1000, Bairro Vargeão, para servir refeições a
granel aos servidores da Secretaria de Obras e Serviços.

3.4. A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de todos os insumos,
logística, supervisão, distribuição, fornecimento e manutenção preventiva e corretiva dos
equipamentos, utensílios e local utilizados, e demais especificações constantes no Anexo I.

3.5. Deverá disponibilizar também, todos os utensílios, material e equipamentos
necessários para a instalação da cozinha e refeitórios, ficando responsável, inclusive, por
realizar todas as adaptações necessárias, visando atender toda a legislação pertinente.

3.6. Após a assinatura deste, a CONTRATADA terá o prazo de até 60 (sessenta) dias
para providenciar o imóvel relativo ao 1° Refeitório e realizar todas adaptações,
instalações de equipamentos, etc, em ambos os refeitórios, bem como obter os alvarás
necessários para a execução do objeto.

3.7. A CONTRATADA será a única responsável pela procura do imóvel, locação,
pagamento de alugueres, consumo de água, energia elétrica, IPTU, etc, relativos ao l"
Refeitório.

3.8. Uma vez realizadas as adaptações e instalações e obtidos os alvarás necessários, a
empresa vencedora deverá comunicar a CONTRATANTE, por meio da Secretaria de
Governo, a qual emitirá Termo de Aceite.

3.8.1. A CONTRATADA deverá iniciar as atividadcs de fornecimento c distribuição das
refeições em até 10 (dez) dias, contados da data do Termo de Aceite.

3.8.2. Não respeitados os prazos estabelecidos nas Cláusulas 3.6 e 3.8.1. a
CONTRATADA será notificada, podendo o contrato ser rescindido de pleno direito.,
sem prejuízo da aplicação das penalidades estabalecidas em Lei.

3.9. A execução do objeto será feita pelo período de até 12 (doze) meses, contados do
Termo de Aceite, podendo ser prorrogado a critério da CONTRATANTE, até o limite de
duração previsto no inc. II, do Art. 57, da Lei 8.666/93.

3.9.1. Em caso de prorrogação, a cada período de 12 (doze) meses, o Contrato poderei ser
reajustado aplicando-se o IGPM - FGV.

3.10. O prestação dos serviços nos refeitórios se dará de segunda à sexta feira, das 11:00 às
13:00 horas. As refeições em embalagens descartáveis de prolipropileno - pp (marrmtex)
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deverão ser entregues também de segunda a sexta feira, até as 10:30 horas, nos loeais e
quantidades indicados pela CONTRATANTE, cm conformidade com a quantidade
estabelecida na requisição emitida por cada Secretaria (vide Anexo I do Edital).

3.11. A CONTRATANTE deverá considerar a estimativa diária de 500 (quinhentas)
refeições servidas em embalagens descartáveis de prolipropilcno - pp (mannitcx) c 360
(trezentas c seissenta) refeições a granel.

3.12. As refeições servidas em embalagens descartáveis deverão ser entregues pela
empresa contratada em embalagens descartáveis de prolipropileno - pp, utilizando o
modelo de embalagem padrão n. 09, em veículos apropriados, em embalagens do tipo '"
hotbox" ou "isobox", para acondicionamento e conservação adequados, de acordo com os
locais e quantitativos estabelecidos pela CONTRATANTE (Cláusula 3.10 e Anexo I do
Edital) e de modo a obedecer a legislação pertinente.

3.13. As refeições a granel deverão ser servidas nos refeitórios (1° e 2° ), montado pela
empresa contratada, obedecendo a legislação pertinente c dispondo de mesas, cadeiras,
pratos, copos, guardanapos, saleiros e talheres de modo a atender todos os funcionários
municipais que fizerem as refeições a granel.

3.14. A medição para as refeições servidas a granel e descartáveis será feita por meio do
efetivo consumo de refeições, sendo os critérios de aferição a serem estabelecidos pela
CONTRATANTE.

3.15. A CONTRATADA fica inteiramenle responsável pelo fornecimento e fiscalização
do uso dos EPVs (Equipamento de Proteção Indivivual) e E.P.C. (Equipamento de
Proteção Coletiva) que se fizerem necessários para a execução do objeto, bem como do
fornecimento e fiscalização do uso (obrigatório) de uniforme, rede e touca nos cabelos,
sem prejuízo de demais especificações constantes no Anexo I do Edital.

3.16. A entrega c o transporte das refeições será de total responsabilidade da
CONTRATADA sem qualquer ónus para a CONTRATANTE.

3.17. Demais especificações estão no Anexo I do Edital.

4.0 DO VALOR:
4. l O valor unitário por refeição em embalagem descartável de polipropileno - PP é de R$
14,00 (catorze reais), totalizando o valor de R$ 1.680.000,00 (hum milhão e seiscentos e
oitenta mil reais) e o valor unitário por refeição a granel é de R$ 13,54 (treze reais e
cinquenta e quatro centavos), totalizando o valor R$ 1.169.856,00 (hum milhão, cento e
sessenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e seis reais), apresentados como lance final pela
CONTRATADA, devidamente aprovados pela CONTRATANTE, totalizando o xSor
global estimado de R$ 2.849.856,00 (dois milhões, oitocentos e quarenta e nova mi!,
oitocentos e cinquenta e seis reais).

4.2 Os valores retro referidos são finais c irrcajustávcis, não se admitindo qualquer
acréscimo, estando incluídos nos mesmos todas as despesas e custos, diretos e indiretos.
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como também os lucros da CONTRATADA.

4.3 As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta das dotações
orçamentarias n°s 2.122.2.2002 339039.41 / 6.181.4.2004 339039.41 / 10302.28.2028
339039.41 / 18.541.10.2029 339039.41 / 2.122.2.2002 339039.41 / 6.181.4.2004
339039.41 / 10J02.288.2028 339039.41 / 18.541.10.2029339039.41

5.0 CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:
5.1 A cada período de 15 (quinze) dias, a CONTRATADA encaminhará Nota Fiscal
Eletrônica (NF-e), ao seguinte endereço eletrônico: saloa@jaguariuna.sp.gov.br. com cópia
para durlacherfoiaguariuna. sp.gov. br. para conhecimento, conferência, atesto e rubrica do
Senhor Secretário.

5.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) o número do Pregão, bem
como o número deste Contrato.

5.3. Os pagamentos serão cfctuados até o 25a (vigésimo quinto) dia posterior á data de
apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

5.4 Deverá estar obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), número
da Agência e o número da conta bancária do Banco do Brasil S/A., a qual serão
efetivados os pagamentos.

5.4.1 Na ausência do número da agência e conta bancária do Banco do Brasil S/A não será
efetivado o pagamento, não sendo aceito número de conta poupança.

6.0 PENALIDADES:
6.1 A inexecução total do Contrato, importará à CONTRATADA a suspensão do direito
de contratar com qualquer ente da Administração Dircta ou Indircta, pelo prazo desde já
fixado em 24 (vime e quatro) meses, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem
como multa de 1 0% (dez por cento), sobre o valor do Contrato.

6.2 Se a CONTRATADA inadimplir, no todo ou em parte este instrumento, ficará sujeita
a sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n" 8.666/93, com as alterações da
Lei Federal n° 8.883/94.

6.3 As eventuais multas aplicadas por força do disposto no sub-item precedente, não terão
carátcr compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a
CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos
venham a acarretai-, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço.

6.4 Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades
elencados nos itens precedentes.

6.5 Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a qi/e a
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.

7.0 RESCISÃO:
7.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, alem de ocasionar
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penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram
quaisquer dos motivos enumerados no art. 77 e 78, da Lei n° 8.666/93.

7.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da
Lei n" 8.666/93.

7.3 Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incs. I a XI, do
art. 78, da Lei n° 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa
equivalente a 1 0% (dez por cento) do valor do contraio.

8.0 DISPOSIÇÕES GERAIS:
8.1. No ato da assinatura deste, a CONTRATADA deverá, como elemento
asseeuratório do cumprimento das obrigações assumidas, prestar como garantia no
importe de 5% fcinco por cento) c validade mínima de 12 (doze) meses, sob qualquer
uma das formas previstas no Artigo 56 da Lei 8.666/93.

8.I .I . A garantia prestada pela CONTRATADA, conforme Cláusula acima e 11.2 do
Edital, será devolvida mediante pedido protocolado, após a plena, perfeita e correta
execução do eonveneionado.

8.2. A CONTRATADA será a única responsável para com os seus empregados e
auxiliares, no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social,
seguro de acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos cm Lei, em
especial no que diz respeito às normas do trabalho, previstas na Legislação Federal
(Portaria n° 3214, de 08-07-1978, do Ministério do Trabalho), sendo que o seu
descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da CONTRATANTE ou
rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis.

8.3. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes no
fornecimento do objeto contratado, isentando a CONTRATADA de toda e qualquer
reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.

8.4. A CONTRATADA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação c qualificação exigidas na licitação.

8.5. Aplica-se a este Contrato as disposições da Lei n° 8.666/93, que regulamenta as
licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.

9.0 TOLERÂNCIA:
9.1 Se qualquer das partes contratantes, em beneficio da outra, permitir, mesmo por'
omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condiçòeíj deste
Contrato e/ou de seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer \lbnna
afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados,
como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

10.0 VALOR DO CONTRATO:
10.1 Dá-se ao presente Contrato o valor total estimado de R$ 2.849.856,00 (dois milhões,
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oitocentos e quarenta e nove mil, oitocentos c cinquenta e seis reais), para todos os efeitos
legais.

11.0 VÍGÊNCIA:
11.1 Este contrato vigorará por 12 (doze) meses, contados do Termo de Aceite.

12.0 FORO
12.1 Elegem as panes contratantes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo,
onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações deste Contrato,
renunciando expressamente a qualquer outro, pormais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais,
assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico
efeito, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes.

Jaguariúna, 10 de fevereiro de 2016.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
ircísio Cleto Chiavegato

Selo Eletrònico de Fiscalização TJAM - Ma
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2016
Contrato n° 018/2016.
Objeto: Prestação de serviços de preparo, fornecimento c distribuição refeições para
servidores públicos municipais.
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
Contratada: Filog Comércio e Serviço de Refeições Ltda

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 ClHNTliS e NOTI1 IÇADOS
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 c nas formas legais e
regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar ciente, doravante, de que todos os despachos e decisões que
vierem a ser tomada, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial
do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Hstado de São
Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de
1993, iniciando-se, a partir do^Acntào, a/ contagem dos prazos processuais.

Jaguariúna, 10 de fevereiro de 2016.

EITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
sfoNCleto Chiavegalo

Filog Comércio
Adriana Clicia

Selo Eletrômco de Fiscalização TJAM -
Reconheço por SEMELHANÇA a firma
ADRIANA CLICIA COGO FILO ROCH
Escrevente ROSINEIOE ALVES MA
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Roslnelde Alves Marque.
Escrevente Autorizada


