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Procedimento Licitatório n' 046/2019.
Contrato no.062/2019.

1.0DOOBJETO

1.1 Fomecimento de até 29.000 (vinte e nove mil litros) litros de leite integral, conforme

22.008

(Cota Principal)

2.0DOCUMENTOSINTEGRANTES

2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do fomecimento. bem como
para deHlnir procedimentos e nomias decorrentes das obrigações ora contraídas, integram

anexos, osns :os os
seguintes documentos:
a-) Pregão Presencial Ro 033/2019:
b-) Procedimento Licitatório n'046/201 9.

Contrato. como nele estivessem l com toaos seus



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

3.0 PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGADO OBJETO . . . .
3.1 0 leite será fomecido semanalmente, por um período de 12 (doze) meses, contados aa
assinatura do contrato.

3.1.1 Será enviado Ordem de Fomecimento com quantidades e endereço de entrega.

3.2 As entregas deverão ser realizadas de acordo com o cronograma do Anexo 1, onde
constam os endereços e quantidades.

3.3 As entregas deverão acontecer
a©.ag.]2:QQ..bQliag. com validade de até 04 dias. contados da data da entrega dos produtos.

3.4 0 transporte do objeto deverá ser feito em condições adequadas, com bons
procedimentos higiênicos, em veículos refrigerados, próprios para este tipo de objeto.
respeitando-se a temperatura do mesmo.

3.5 No ato da entrega. o responsável pelo recebimento recusará o produto. se este não
atender às especificações do Edital, ou ainda, se:

3.5.1 houver na entrega, embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas, que
expunham à contaminação e/ ou deteriorizaçãol

3.5.2 não atender às legislações em vigor;

3.5.3 houver, na entrega, produto deteriorado ou impróprio para o consumo;

3.5.4 apresentar qualquer alteração quanto à data de vencimento.

3.6 Em todas as situações explicitadas nas Cláusulas 3.5 e seguintes, a CONTRATADA
será notificada e ficará obrigada a substituir o produto no prazo de 24(vinte e quatro) horas,
após a notificação.

3.7 A CONSTANTE compromete-se a pagar somente a quantidade entregue, não tendo
a CONOTADA direito a qualquer pagamento ou indenização se ao final do Contrato a
quantidade entregue não atingir a totalidade.

3.8 A entrega e o transporte do objeto ponto a ponto, não terão nenhum ónus para a
CONTRATANTE

71.050,00 (setenta e um mil e cinquenta reais)-

4.2 0s valores entro referidos são finais e irrealustáveis. não se admitindo qualquer
acréscimo, estando induídos nos mesmos todas as despesas e custos, dimtos e indiretos,
como também os lucros da CONTRA:FADA
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4.3 As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por
orçamentária n'. .02.06.01.08.244.0025.2003.3.3.90.32.00 - Ficha 103.

conta da dotação

Social

5.2,
númen..dg..Ç901alB

5.3. O pagamento será efetuado até o 30'(trigésimo) dia posterior à data de apresentação
da Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e)

monetária.

IÍ ::! :n !% ::mEIos:'am
5.4.1 Na ausência do número da agencia e conta bancária do Baco do Brasil, não será
efetivado o pagamento, não sendo aceito número de conta poupança.

5.5. Junto das notas fiscais a CONTRATADA anexará os comprovantes mensais de
recolhimento do FGTS, do INSS e do pagamento dos salários de seus funcionáHos
envolvidos no fomecimento do objeto.

6.0 PENALIDADES:tal ou parcial do contrato ensejará aplicação das penalidades previstas
nas dáusulas 16.1 a 16.8 do Edital.

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

6.3 0 fomecimento do objeto fora das características especificadas no Edital. ocasionará o
não recebimento do mesmo, acarretando desta forma na rescisão do contrato, confomie
Cláusula 7.1.

6.5 Será propiciada defesa à CONTRA:FADA, antes da imposição das penalidade:
elencados nositens precedentes.



6 6 0s sralores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a
CONTMTADA tiver direito ou cobrados judicialmente.

13H.gHgHgEHEZ mi::
7.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das fomias delineadas no art. 79, da
Lein'8.666/93.

:a,=XEP aawTnlgUH$E?:';.u=1,!:;n.' .i m

das sanções cabíveis.

B.3 A CONOTADA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

licitaçõeca'se a este Contratovas dispo:jj:l)es da Lei n' 8.666/93, que regulamenta as

corno se nenhuma tolerância houvesse ocoMdo.

3655/2017.

11.0.VALORDOCONTRAI'O: . . . .: ......
1 1.1 Dá-se ao presente Contrato, o valor total osurnauu uu
e cinquenta reais), para todos os efeitos legais.



BTE===,E'E'::i.U=Ef "' :nH;ÍE'==:=g.« .:
São Paulo, conforme Anexo VI.

13.0. VIGÊNCIA: vigorará por 12 (doze) meses contados de sua assinatura.

l 'SK =H'Zm=.JUEU m'U:::

hJ!=.S$,=='=.:=.âgH!;:,:\gm'.=e==;'=g n;n
Jaguariúna, 03 de Abril de 2019

TES'TEMUNHAS:

RafaeIBelluco Guerrini
Assistente de Gestão Pública
Pníeiütra do Munldpb de }l8uulúna

PKkaura do M !ntcíplo de Jaguanúna



ANEXOVI
TERMODECIÊNCIAEDENOnFICAÇÃO

Procedimento Licitatório no 046/2Q19.
PREGÃO PRESENCIAL N' 033/2019.

.n iE.5% '=:8-'
confomte

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

IÍg!=s =â,b:::m='a
cial ou eletrõnico - ou telefones de contato
onandono processo.

2. Damo-nos por NOnFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente

IU='doe'ãZ#i.=S i!=m;Tã.=
azos e nas formas legais e regimentais, exercer
mais couber.

' ÜP

Jaguariúna, 03 de Abril de 2019

RG: 26.792.880-4

Endereço residencial: Rua Castanheiro Ro 333 - Bairro Lago da Barra
E. mail nstituc anal: sas@Jaguariuna.sp.gov.br
E-mail pessoal: andreadiãslizun@ig.com.br
Telefono(s): 3837-331 1/ 3837-3373

Assinatura



Ê:Êl111:\aria Emí ia Peçanha de Oliveira
Cargo: Secretária de Gabinete
RG Ro 22.552.439-9 SSP/SP
CPF no 120.339.598-13
Data de Nascimento:
Endereço: Rua Custódia,
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s): (19)

Salva

iúna--SP

?
Assinatura

PelaCQNTRAIADA:
ii;me: Antõn o Augusto Ribeiro Netto
Cargo:
RG Ro 7.363.035
cpF/MF n' 002.771 .238-95
Data de Nascimento: l:
Endereço
1392&000,
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefones:(19)

ManDeI Cavalheiro n' 164 Bairro: Centro, CEP

Assinatura


