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Procedimento Licitatório n' 077/2019
Contrato Ro. 096/2019.

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, com sede a Rua Alfredo Bueno, no
1235- Bairro: Centro, inscrita no CNPJ/MF Ro. 46.410.866/0001-71 neste ato representada

s :%nu\mu$: 'imiS@$:;111i@lÊ
residente e domiciliada na Avenida 3, n' 281 - Bairro: Centro, no Município de Corumbataí,
Estado de São Paulo e Senhor Jogo Afonso Bertagna, brasileiro, sócio, empresário,
portador da Cédula de Identidade RG n'. 8.379223-5 SSP/SP e inscrito no CPFJIMF sob Ro
095 767:f78-00, residente e domiciliado na Avenida 3, n' 86 - Bairro: Centro, no Município

si jde Corumbataí,tado o que segue:aula' doravante denominada CONTRATADA, têm entre

l .O OBJETO:
2.1. Fornecimento de até 8.400 (oito mil e quatrocentas) cestas básicas ao ano. sendo
aproximadamente 700 (setecentas) cestas básicas mensais, conforme especificações
e quantidades constantes em ANEXO 1, parte integrante do Edital e como segue aba xct

Quantidade Unidade Produto l Marca l

02 Pacotes Arroz agulhinha tipo l embalagem c/ 5 Kg SERENO  
01 Pacote Açúcar cristal embalagem c/ 5Kg

SANTA
ISABEL  

02 Unidades Extratp de tomate embalagem com 130 g QUERO  
03 Pacotes Feijão carloquinha tipo l com l Kg DONAPEPA  
02 Pacotes Fubá de milho embalagem com 500 g ZANIN  
02 Pacotes Macarrão espaguete embalagem com

500 g .../(
DAMAMMA  
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2.0 DOCUMENTOS INTEGRANTES:

2.1. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização da execução do objeto, 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 Ro 056/2019:
b-) Procedimento Licitatório n' 077/201 9.

2.2. Os documentos referidos no item anterior, são considerados suficientes para. em
.complemento a este Contrato. definir a sua extensão e, desta forma reger a execuçã'o do
objeto contratado. ' '";'

3.0PRAZOEFORMADEEXECUÇÃO
3.1. As entregas deverão ser feitas mensalmente até o dia 15 (quinze) de cada mês,
conforme solicitação da Secretaria de Assistência Social, através 'de Ordem de
Fornecimento.

3.1.1. As entregas deverão ser realizadas à Rua Júlia Bueno Ro 191- Bairro: Centro. em
Jaguariúna, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 16:00 horas, mediante prévio contato
pelo telefone (19) 3837-3373. '

3.1.2. O prazo p?ra o fornecimento do objeto será de 12 (doze) meses, contados da
assinatura deste Contrato.

3.2 Todos os produtos que compões a cesta básica deverão conter registro no Ministério
da Saúde e deverão obedecer ao Código de Defesa do Consumidor -- Lei no 8078 de

0

3.2.1 . A data de validade do produto deverá estar impressa nas embalagens

3.2.2. As condições de higiene e segurança no transporte do objeto contratado deverão
estar rigorosamente em conformidade com a legislação vigente

3.3. A entrega e o transporte do objeto não terão nenhum õngs para a CONTRATANTE.

l\ zi;;g X)cjll) pülinazdBB

03 Unidades óleo comestível de soja embalagem com
900 ml VILA VELHA

01 Pacote Sal refinado podado embalagem com l Kg GARÇA

02 Latas Sardinha em óleo comestível embalagem
em latas com 125 g

PESCADOR

01 Pacote êié
embalagem 360 a RENATA

01 pacotes Biscoito doce tipo maisena embalagem
360 g l

l

RENATA
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4.0DO VALOR: .., .
4.1 . O preço por cesta básica e total para o fornecimento do objeto constante em

Cláusula

1.1 é de R$ 59,45 (cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) totalizando
para até 8.400 cestas básicas ao ano, R$ 499.380,00 (quatrocentos e noventa e nove
mil, trezentos e oitenta reais), apresentado na proposta de preços pela CONTRATADA.
devidamente aprovado pela CONTRATANTE

4.2 0 valor retro referido é final e irreajustável, não se admitindo qualquer acréscimo,
estando incluídos 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

nodo 021)es orçamentllr as: 2003.3.3.90.32.00 icha 103 - TESOURO PROPRIO

5.0 CONDIÇOES E FORMA DE PAGAMENTO: , . . --.
5.1 . Na entrega do objeto, a licitante vencedora encaminhará Nota t'lscai Elelronlca \wr-
e), ao seguinte endereço eletrõnico: ual será vistada pelo
fiscal do contrato e enviada à Secretária da Secretaria de Assistência Social para
conhecimento, atesta e rubrica.

5.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número do Pregão, número
do Contrato e a quantidade total de quilómetros percorrido dentro do período
correspondente.

5.2.1 . Nenhum pagamento será efetuado à Contratada sem que esta apresente, juntamente
a nota fiscal, a folha de pagamento dos funcionários envolvidos na prestação do serviço
(abrangendo férias. 1 3' salário, recolhimento previdenciário, vale refeição, contribuição
sindical), assim como os comprovantes de pagamento.da.Guia de Previdência Social (GPS)
e da Guia do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP).

5.3. O pagamento será efetuado 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 Eletrõnica (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.

monetária.

od'
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6.0PENALIDADES:
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' l0.520/02:

6.1.1. advertência. sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade
para as quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamentel

6.1.2. multa, nas seguintes situações:
6. 1 .2.1 . de 30% (trinta por cento) do valor da inadimplência, em caso de inexecução parcial
ou total da execução 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 Jaguariúna, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

6.3. declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. na
hipótese de praticar ates fraudulentos na execução do Contrato, comportar-se de modo
inidõneo 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
Município pelos prejuízos resultantes e desde que cessados os motivos determinantes da
punição

6.5. As multas serão, após 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 aplicadas juntamente 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 prejuízos 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 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.

a? Jóll "''«'-.,
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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 CONTRATADAsujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa
equivalente de 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

8. 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 (Padaria rf 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 a
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na
execução do objeto contratado, isentando a CONTRATADA de toda e qualquer 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
licitações e contratações promovidas pela Administração Pública

que regulamenta as

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, desonerar ou de qualquer forma
afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados,
como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

\J \J v \J/ É. V l l

1 1 . 1 . Dá-se ao presente CTOrato, o valor global estimado de R$ 499.380,00 (quatrocentos
e noventa e nove mil, trezentos e oitenta reais). para todos os efeitos legais.

12. AGENCIA:e vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura, podendo ser renovada nos termos do inciso ll do artigo 57 da Lel n.o 8.666/93.
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13.FORO
13.1. 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 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 presente.

Jaguariúna, 02 de Maio de 2019

Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva

Valéria Cristina Bertagna Butolo

ptehlüm do Mwidpb de jig!:dúm
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ANEXO

TERMO DECIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N' 056/2019
Procedimento Licitatório: 077/2019
Contrato n'096/2019.

Objeto: Fornecimento de até 8.400 (oito mil e quatrocentas) cestas básicas ao ano
Órgão Gerenciador: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
Contratada: COMERCIAL JOGO AFONSO LTDA

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 eletrõnicol

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 Eletrõnico, confom\e dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido
na Resolução n' 01/201 1 do TCESPI

Paulo. em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Ro 709. de 14 de janeiro de
1993. iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do

Código de Processo Civill
- Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrõnico - ou telefones de contato

deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2. Dama-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos ates do processo até seu julgamento final e consequente
publicaçãol
b) Se for o caso e de nosso interesse, nas prazos e nas formas legais e regimentais.

exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couberariúna, 02 de Maio de 2019

GES
Nome: Andrea Dias Lizun

Cargo: Secretária de Assistência Social
CPF:264.718.828-90
RG: 26.792.880-4
Data de Nascimento: 26/08/1976
Endereço residencial: Rua Castanhelra n' 333 - Bairro Lago dal5irra
E-mail institucional: sas@jaguariuna.sp.gov.br
E-mail pessoal: andreadiaslizun@ig.com.br
Telefone(s): 3837-331 1 / 3837-3373

Assinatura
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Prefeitura do Município e Jaauariúna

Pela CONTRATANTE
Nome: Mana Emitia Peçanha de Oliveira Silva
Cargo: Secretária de Gabinete
RG no 22.552.439-9 SSP/SP
CPF Ro120.339.598-13
Data de Nascimento: 14/05/1 966

Endereço: Rua Custódia, n' 1 27, Jardim Zeni, CEP
E-mail institucional:

E-mail pessoal:

13.912-464,Jaguariúna SP

Pela CONTRATADA:
Nome: Valéria Cristina Bertagna Butolo

Cargo: Sócia Empresária
RG no. 8.358.286 SSP/SP

CPF/MF sob n' 057.281 .588-38
Data de Nascimento: ------
Endereço residencial completo: Avenida 3. n' 281
Corumbataí-SP
E-mail institucional: licitacao@joaoafonso.com.br

E-mail pessoal: licitacao@joaoafonso.com.br

Bairro: Centro, no Município de

Pela CONTRATADA;
Nome: Jogo Afonso Bertagna
Cargo: Sócio Empresário
RG no. 8.379223-5 SSP/SP
CPF/MF sob n' 095.767.578-00
Data de Nascimento: -------
Endereço residencial completo: Avenida 3. n'
Corumbataí-SP
E-mail institucional: licitacao@joaoafonso.com.br

86 Bairro: Centro, no Município de
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