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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO

DE JAGUARIUNA, E A EMPRESA SUDRE TEMPERO DA ROÇA LTDA - ME,
PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ACONDICIONADAS EM
EMBALAGENS DESCARTÁVEIS DE ISOPOR OU DE PLÁSTICO (TIPO
MARMITEX).

Processo Administrativo n" 10017/2018

Pregão Presencial n' 104/2018.
Contrato n'. 1 19/2018.

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, com sede na cidade de A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, com sede a Rua Alfredo Bueno.
n' 1235 Bairro: Centro, inscrita no CNPJ/MF n'. 46.410.866/0001-71, neste ato
representada pela Ilustríssima Secretária de Gabinete Senhora MARIA EMILIA

PEÇANHA DE OLIVEIRA SILVO, brasileira, casada, portadora da Cédula de

Identidade RG n' 22.552.439-9 e inscrita no CPF/MF sob n' 120.339.598-13, residente e

domiciliada na Rua Custódia, n' 127, Jardim Zeni, CEP. 13.9]2-464, neste município de

Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE e de outro lado a Empresa SUPRE TEMPERO DA ROÇA LTDA
- ME, inscrita no CNPJ/MF sob n' 12.05 1.054/000] -65, na Rua Capitão Ulisses Massoti,
n' 916, Bairro: Centro, CEP.: 13820-000, no Município de Jaguariúna, Estado de São

Paulo, representada neste ato por sua Procuradora Senhora APARECIDA SUDRE.
Divorciada, Brasileira, Sócio Gerente, portadora da Cédula de Identidade RG n'.
23.362.492-2 e inscrita no CPF/MF sob n' 129.422.068-37, residente e domiciliada na
Rua Rua José Dal Corso, n' 21 - Bairro: Pq. Florianópolis, CEP.: 13820-000, no
Mtmicípio de Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante denominada CONTRATADA.
têm entre si justo e contratado o que segue:

1.0DO OBJETO

1.1 . Fornecimento de refeições acondícionadas em embalagens descartáveis de isopor ou
de plástico (tipo marmitex) na quantidade anual que segue abaixo:
Item 01 : 38.340
Item 02: 12.780

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' 1 04/201 8
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b-) Processo Administrativo n' l0.017/2018

2.2 0s documentos referidos no item anterior, são considerados suficientes para, em

complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma reger o fornecimento
do objeto contratado.

3.0. PRAZO, FORMA E CONDIÇOES DE ENTREGA DO OBJETO:
3.1 As entregas deverão ser feitas por um período de 12 (doze) meses, contados da

assinatura deste Contrato, podendo ser pron'ogado a critério da CONTRATANTE, por
iguais e sucessivos períodos;

3.1.1 As entregas deverão ser realizadas nos locais e condições descritos abaixo

3.2 Secretaria de Obras e Serviços

3.2.1 Toda sexta-feira (ou último dia útil da semana em caso de feriados), será
encaminhada por c-mail à Contratada, uma relação contendo os nomes dos funcionários,

bem como as quantidades e locais de entrega, das marmitas a serem fornecidas na semana
subsequente.

3.2.2 As refeições para o almoço, deverão ser fornecidas, impreterivelmente até às 1 0:30
horas.

3.2.3 E as refeições para ojantar, poderão ser entregues entre 1 8:00 e 1 8:30 horas

3.2.4 As I'eleições serão fornecidas de segtmda a domingo

3.2.5 Deverão ser respeitadas as quantidades semanais solicitadas pela Secretaria

3.2.6 A cada entrega, a CONTRATADA deverá apresentar ao responsável pelo
recebimento, recibo constando os quantitativos solicitados, o qual deverá ser assinado e
datado pelo mesmo.

3.2.7 Tal recibo deverá estar em 02 (duas) vias, sendo 01 (uma) entregue ao responsável
pelo recebimento e a outra deverá estar anexada à Nota Fiscal entregue

CONTRATANTE para fins de pagamento.

3.2.8 A entrega e o transporte do objeto não terão nenhum ânus para
CONTRATANTE.

3.2.9 Dos locais para entrega e quantidades

P
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a) Secretaria de Obras e Serviços - Almoço
Avenida Pacífico Moneda, n' 1 .000 -- bairro Vargeão

b) Departamento de Água e Esgoto -- Almoço e Jantara
Avenida Maranhão, n' 420 -- bairro Bela Vista

'KJantaf apenas um diário de segunda a domingo

##Os locais dc entrega poderão sofrer alterações, porém, a CONTRATADA será avisada
com antecedência.

c) Divisão de Velório e Cemitério - Almoço

Av. Marginal, s/n, bairro Santa Cruz
d) Da quantidade estimada:

De segunda a sábado, estimado de 130 refeições diárias. E aos domingos 02 refeições
(sendo um almoço e um jantar)

Perfazendo o quantitativo estimado de até 40.560 (quarenta mil quinhentos e sessenta
refeições) no período de 12 meses

3.3 Secretaria de Saúde:

3.3.1 De segtmda a sexta-feira, até às nove horas da manhã, um funcionário responsável
pelo CAPS, entrará em contato via telefone com a Contratada, informando a quantidade
de refeições a serem fornecidas no dia, devendo esta quantidade obedecer ao limite de até
40 refeições dia.

3.3.2 As refeições para o almoço, deverão ser fornecidas, ímpreterivelmente até às 1 0:30
horas.

3.3.3 Deverão ser respeitadas as quantidades solicitadas pela Secretaria

3.3.4 A cada entrega, a CONTRATADA deverá apresentar ao responsável pelo
recebimento, recibo constando os quantitativos solicitados, o qual deverá ser assinado e
datado pelo mesmo.

3.3.5 Tal recibo deverá estar em 02 (duas) vias, sendo 01 (uma) entregue ao responsável
pelo recebimento e a outra deverá estar anexada à Nota Fiscal entregue à
CONTRATANTE para fins de pagamento.

3.3.6 A entrega e o transporte do objeto não terão nenhum ânus para
CONTRATANTE.

3.3.7 Do local para entrega e quantidade:
a) CAPS -- Centro de atenção Psicossocial

Avenida dos lpês, n.' 678 (fundos) Bairro Roseira de Baixo
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b) Da quantidade estimada:

De segtmda a sexta-feira, estimado de 40 refeições diárias (apenas almoço). Perfazendo
o quantitativo estimado de até 1 0.560(dez mil quinhentos e sessenta refeições) no período
de 1 2 meses.

3.8 As refeições deverão estar acondicionadas em embalagens descartáveis de
polipropileno -- PP, deverão atender as Resoluções no 5 1 de 26 de novembro de 201 0. n'

52 de 26 de novembro de 2010 e n' 105 de 19 de maio de 1999 da ANVISA (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária). Onde constam as Disposições Gerais para Embalagens
c Equipamentos Plásticos cm contato com Alimentos e seus Anexos. Também deverão

atender a Resolução n' 21 6 de 1 5 de setembro de 2004 da ANVISA, que dispõe sobre o
Regulamento Técnico de Boas Práticas para serviços de Alimentação, conforme ANEXO

l parte integrante do Edital.

3.9 A entrega e o transporte do olãeto não terão nenhum ânus para a CONTRATANTE

3.10 Quinzenalmente, a CONTRATANTE vencedora deverá enviar Relatório de
Fornecimento a Secretaria de Obras e Serviços (referente aos pedidos) e também a
Secretaria de Saúde(referente aos pedidos), com o objetivo de conferência e fiscalização.

3.1 1 Após recebimento do relatório será feita conferencia com os pedidos realizados pela
Secretaria de Obras, bem como, da Secretaria de Saúde, e após libelação, a
CONTRATADA poderá emitir a nota fiscal. Mediante a prestação dos serviços/entrega
dos produtos, o pagamento será feito no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da
atestação da nota fiscal.

3.12 As Secretarias responsáveis e6etívarão a atestação da nota ílscal/natura no prazo de

5(cinco) dias úteis contados do seu recebimento ou procederá a devolução quando aquela
encontrar-sc em desacordo ao pactuado.

4.0 DO(s) VALOR(es)
4.1 . Os valores por refeição do objeto constante em cláusula 1 .0 são de R$ item Ol: com

valor por ie6eição de RS 9,40 (nove reais e quarenta centavos), totalizando o valor
estimado de RS 360.396,00 (trezentos e sessenta mil, trezentos e noventa e seis reais);

item 02: com valor por refeição de RS 9,40 (nove reais e quarenta centavos),
totalizando o valor estimado de R$ 120.132,00 (cento e vinte mil, cento e trinta e dois

reais), apresentados como lances finais pela CONTRATADA, devidamente aprovados

pela CONTRATANTE, totalizando o valor estimado de RS 480.528,00 (quatrocentos
e oitenta mil, quinhentos e vinte e oito reais).

P



Prefeitura do IWunicípio de Jaauariúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1 235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 1 391 0-027
Fone:(19) 3867 9801/ 9780/ 9707/ 9757/ 9792/ 9786

ww.l icitacoes.iaa uari u n ê:s p :g ov. br

4.2 0(s) valor(es) retro reíêrido(s) é(são) nlnal(is) e irreajustável(is), não se admitindo
qualquer acréscimo, estando incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e
indiretos, como também os lucros da CONTRATADA.

4.3. As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta das seguintes
dotações orçamentárias

n'. 141.10.301.42.2028.339030.7 -.- FICHA 323 -- RECURSO PROPRIO
n".121.15.452.24.2024.339030.7 -- F]CHA 26] -- RECURSO PROPRIO

5.0 CONDIÇOES E FORMA DE PAGAMENTO

5.1. A cada período de ]5 (quinze) dias e conforme refeições entregues, a
CONTRATADA apresentará Nota Fiscal Eletrânica (NF-e) referente a Secretaria

solicitante, ao seguinte endereço eletrânico obras(@iaguariuna.sp.aov.br.

saúde.admlic@Jaguariuna.sp.gov.br a qual será rubricada e atestada pelo Secretário de
Obras ou Secretária de Saúde, bem como pelo fiscal responsável

5.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrânica o número do Pregão, bem como o
número deste contrato.

5.3. Os pagamentos serão efetuados até o 30' (trigésimo) dia posterior à data de
apresentação da Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e).

5.4. Deverá estar obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Eletrânica (NF-e), o
número da Agência e o número da conta bancária do Banco do Brasil, a qual serão

efetivados os pagamentos, não sendo aceito a indicação de conta poupança.

5.4.1 Na ausência do número da agência e conta bancária do Banco do Brasil,
não será efetivado o pagamento.

5.5 A CONTRATADA fica vedado negociar ou e6etuar a cobrança ou o desconto da
natura emitida através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão-somente,
cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente na CONTRATANTE.

5.6. Em hipótese alguma será efetivado pagamento antecipado ou sem a apresentação do
constante na Cláusula 5.2 e 5.4, deste instrumento. n

5.7 Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das'
obrigações contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá

correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem comojuros

moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados "pró-rata tempore". em
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relação ao atraso verificado. Como referência poder-se-á aplicar o IPCA-E para
atualização monetária.

6.0 PE NULIDADES:

6.1 . Por descumprimento de cláusulas editalícias ou pela inexecução total ou parcial do

Contrato, a Contratada poderá, garantida a defesa prévia da interessada no respectivo
processo, sofrer as seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da falta, nos termos
dos ans. 86 e 87 da Lei Federal n' 8.666/93 e art. 7' da Lei Federal n' 1 0.520/02:

6.1.1. advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade
para as quais tenha a Contratada concorrido diretamente;

6. 1 .2. multa, nas seguintes situações

6.] .2.1. de 1% do valor da Ordem de Fornecimento, por dia de atraso na sua retirada, até

o 1 0' (décimo) día corrido do atraso, após o que, a critério da Administração, poderá ser

aplicada a multa por inexecução e rescisão Lmilateral do Contrato;

6.1 .2.2. de 1% do valor da Ordem de Fornecimento, por dia de atraso injustificado em
realizar o fornecimento, até o 1 0' (décimo) dia corrido do atraso, após o que, a critério da
Administração, poderá ser aplicada a multa por inexecução e promovida a rescisão
unilateral do contrato;

6.1 .2.3. de até 30% (trinta por cento) do valor da inadimplência, eill caso de inexecução
parcial ou total do fornecimento ou de descumprimento de qualquer cláusula editalícia,
hipótese em que será efetivada a rescisão unilateral do contrato.

6.2. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
o Município de Jaguaríúna, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

6.3. declaração de inídoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, na
hipótese dc praticar aros fraudulentos na execução do Contrato, comportar-se de modo
inidâneo ou cometer fraude fiscal ou apresentar documento falso.

6.4. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá, decorrido o
prazo de 05 (cinco) anos da declaração, requerer a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida se a empresa ressarcir o
fvltmicípio pelos prejuízos resultantes e desde que cessados os motivos determinantes
ptm içao .
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6.5. As multas serão, ap(5s o regular processo administrativo, cobradas administrativa ou
judicialmente, ou descontadas dos créditos da CONTRATADA.

6.6. As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração de
inidoneidade poderão ser aplicadasjuntamente com as multas previstas no subitem 6.1 .2.

6.7. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, não
eximindo a CONTRATADA de reparar os prquízos que seu ato venha a acarretar ao
CONTRATANTE.

6.8. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes
correspondam, não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por

motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. O
caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era

possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.

7.0 RESCISÃO:

7.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das
penalidades anteriormente entmciadas, 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 sol) 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. l a XI, do

art. 78, da Lei n' 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de
multa equivalente de até 30%(trinta por cento) do valor do contrato.

8.0 DISPOSIÇÕES GERAIS:

8.1 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 em 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.

8.2 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

}
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reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.

8.3 A CONTRATADA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.4 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 benefício da outra, permitir, mesmo por
omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste

Contrato e/ou de seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerai ou de qualquer forma
afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados.
como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

IO.ODAANTICORRUPÇAO:
10.1. Pala a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que sda, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem

quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer
espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao obljeto deste contrato, ou de forma a

ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos gestores e fiscais, sob as penas

da Lei Federal n' 12.846/2013, regulamentada no Município de Jaguariúna pelo Decreto
n' 3655/2017.

11.0 VALORDO CONTRATO:

11.1 Dá-se ao presente Contrato, o valor total estimado de RS 480.528,00(quatrocentos
e oitenta mil, quinhentos e vinte e oito reais) para todos os efeitos legais.

12.0 TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO:
12.1 Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, assinarão Termo de
Ciência e Notinlcação, relativo a tramitação deste Pregão perante o Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, conforme ANEXO l.

13.0VIGENCIA

1 3. 1 Este contrato vigorará por 12 (doze) meses contados de sua assinatura

14.0FORO

14.1 Elegem as partes 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, por mais privilegiado que sqa.

a
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ANEXOI

PREGÃO PRESENCIAL N' 104/2018

Contrato Ho 1 19/2018.

Objeto: Refeições anual acondicionadas em embalagens descartáveis de isopor ou de
plástico (tipo marmitex).

Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Contratada: SUDRE TEMPERO DA ROÇA LTDA - ME

Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA respectivamente, do Tendo acima

identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.

para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS 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 e nas fomlas 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 Estado de São Paulo, de conformidade com o

artigo 90 da Lei Complementar n' 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de
então, a contagem dos prazos processuais.

C)4 de setembro de 201 8

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA

IWaria Emília Peçanha de Oliveira Silvo

Secretária de Gabinete

SUDlü= TEMPERO DA ROÇA LTDA - ME
APARECIDASUDRE
RG n': 23.362.492-2
CPF: 129.422.068-37


