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i:odeias de tomate. O lanche deverá ser fàtiado e todas as
fatias deverão ser presas com palitos de madeira (palitos

(dois) litro! !!tigres Éluaraná ou cola

i:Ãi:fale DE M ETRO - sabores: falai)lel presunto .ou
peito de peru (sabei a ser determinado confoinle pedido),

deverá conter: 0 1 (unia) baguete de 01 (uln) n)erro
besuntada com 400 (quatrocei\tos) gramas de maionese

misturada com 150(cento e cinquenta) gramas de.

h
i?RtÃjijãjFjãj-!jjj:jji5Ã7iiEFKiGERANTE)x .

salada - contendo: 01 (um) pão de hambúrguer besuntado
com 25 (vinte e cinco) gramas de maionese, 02.(duas)

fatias de presunto, 02 (duas) fatias.de mussarela, 01

acompanhado de 01 (um) refrigerante lata sabor guaranà
ou cola

cota

338 DPC

1740 DPC

ontratação oriunda
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2.2. Os lanches deverão ser entregues devidamente e /.---.' /protegidos e de
acordo com cuidados de higiene.

2.3. Ocorrendo qualquer problema quanto à qualidade d(
rodutosà estes.deverãoP
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ser substituídos imediatamente pela DETENTORA, correndo às suas expensas toda
e quaisquer despesas decorrentes para a substituição.

2.4.. Caso seja necessário alterar a lista de solicitação junto à DETENTORA do
certame, a mesma deverá ser informada pelo ORGÃO GERENCIADOR com dois
dias de antecedência.

2.5. Os pães utilizados na montagem dos lanches, devem ser fabricados no dia de
consumo.

l:il HI T UEEG \Un:: :

2.8. O transporte, manuseio e entrega do objeto não terão nenhum ónus para o
Órgão Gerenciador.

:l:E: IRI l IB l!::Rgãusu:.:'

condições.

b) convocar, mediante correspondência, ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata
de Registro de Preçosl

A

2,=== :Sl=:v=HHt ::=:'=:SBlã.'=::ã:':odJ:.K=gg:
de penalidades;
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f) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes

g) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas
licitação e na presente Ata de Registro de Preços.

no edital da

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

a) assinar a Ata de Registro de Preçosl

b) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, quanto à aceitação ou não do
fornecimentos

c) entregar os itens solicitados nos prazos estabelecidos na Ordem de Fornecimento
emitida pela Secretaria responsávell

d) fornecer os itens conforme especificações e preços registrados na presente Ata de
Registro de Preçosl

e) entregar os itens solicitados no respectivo endereço, conforme descrito na ordem
de fornecimento

f\ providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições íirmaaas na
presente Ata de Registro de Preçosl

g) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidasl

Bllllll l11ilUllEI)ETm'n':=:, :;:
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CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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7.1. A cada entrega do item registrado, a Detentora da Ata emitirá Nota Fiscal
eletrõnica (NF-e), a qual será atestada e rubricada pelo Secretário da Secretaria
solicitante, bem como pelo fiscal responsável.

7.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número do Pregão, o
número da Ata de Registro de Preços e o número do empenho orçamentário.

7.2.1. Na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e), quando da entrega dos materiais
solicitados, deverá conter, -'-:'.+.-ia«,anta: Descrição dos materiais, número
do item e prazo de validade dos materiais

7.2.2. A Nota Fiscal eletrõnica (NF-e) deverá ser encaminhada aos endereços
eletrõnicos mencionados na ordem de fornecimento em razão de várias secretarias
estarem aderindo a esta Ata de Registro de Preços

7.3. Deverá ser obrigatoriamente indicada na Nota Fiscal, número da Agência e o
número da conta bancária do Banco do Brasil S/A, na qual serão efetivados os
pagamentos.

7.4. Não será aceita a indicação de Conta Poupança

7.5 0 pagamento será efetuado até o 30' (trigésimo) dia posterior á data de
apresentação da Nota Fiscal Eletrõnica.

ÍilÉ: fh:lg.IÊIBÊ=BÇ.=:EE*.g<:q:ldl
nenhum pagamentoserá efetuado.

lpcA-E para atualização monetária.

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, ou cancelada, de pleno
direito nos casos de:

8.2. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:

8.2.1 . A DETENTORA não cumprir as obrigações constantes 7jelslii Ata de Registro
de Preços;

::iâ.à:I:HI:!.:âJ:: H:"ã:I,II.=:..E ='!:":«::.$:= !$:JIEI:=.:
justificativa;''J
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8.2.3. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro
de Preços;

8.2.4. Os
mercador

preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo

8.2.5. Por razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela
Administraçãol

8.2.6. Sempre que ficar constatado que a DETENTORA da Ata perdeu qualquer das
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitaçãol

8.3. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar
ímpossibilitada de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços.

8.3.1. A solicitação da DETENTORA para cancelamento do preço registrado deverá
ser formulada com antecedência de 90 (noventa) dias, facultada à Administração a
aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, caso não
sejam aceitas as razões do pedido.

8.4. A Administração poderá, a seu critério, convocar, pela ordem, as demais
licitantes classificadas, nos termos do edital, para assumirem o objeto da Ata de
Registro de Preços, desde que concordem com o fornecimento nas condições
propostas pela DETENTORA.

8.5. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no
subitem 8.2.5. será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de
recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao Registro de
prof'nç'

8.6. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se
cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

CLÁUSULA NONA - PENALIDADES:
9.1 . Por descumprimento de cláusulas editalícias ou pela inexecução total ou parcial
da Ata Registro de Preços, a DETENTORA poderá, garantida a defesa prévia 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
no l0.520/02:

9.1.1. advertência, sempre que forem constatadas irregularidades
gravidade, para as quais tenha a DETENTORA concorrido diretamentel

de pouca

9.1 .2. multa, nas seguintes situações

9.1.2.1. de 1% do valor da Ata, por dia de atraso ínju#tificado~'çm realizar o
fornecimento, até o lo' (décimo) dia corrido do atraso, após.o que será aplicada a
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multa por inexecução total e promovida a rescisão unilateral da Ata
Preçosl

Registro de

9.1.2.2. de até 30%(trinta por cento) do valor da Ata, em caso de inexecução total do
fornecimento ou de descumprimento de qualquer cláusula editalícia, hipótese em que
será efetivada a rescisão unilateral da Ata Registro de Preços.

9.2. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com o Município de Jaguariúna, pelo prazo de até 05 (cinco) anosl

9.3. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública,
na hipótese de praticar atos fraudulentos na execução da Ata, comportar-se de modo
inidõneo ou cometer fraude fiscal ou apresentar documento falso.

9.4. 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.

9.5. As multas serão, após o regular processo licitatório, cobradas administrativa ou
judicialmente, ou descontadas dos créditos da DETENTORA.

9.6. As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração de
inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas no subitem
9.1.2

9.7. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa,
não eximindo a DETENTORA de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar
aoÓRGÃO GERENCIADOR.

9.8. 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.

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO:
10.1. A inexecução total ou parcial desta Ata, além de ocasionar a aplicação das
penalidades anteriormente en unciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que
ocorram quaisquer dos motivos enumerados nos artigos 77 e 78 da Lei n' 8.666/93.

l0.2. A rescisão da Ata de Registro de Preços poderá se dar sob qualquer das
formas delineadas no artigo 79 da Lei n' 8.666/93.

l0.3. Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas p@vista:g'Nos inc sos l
a xi do artigo 78 da Lei n' 8.666/93, a DETENTORA sujem?r-se-ál ainda, ao
pagamento de multa equivalente a 30% (trinta por cento) do vaiük.!g!# aa aia ae
Registro de Preços.

Z
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CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇOES GERAIS
11.1. A DETENTORA 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 do ORGAO
GERENCIADOR ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis.

1 1.2. A DETENTORA é responsável direta e exclusivamente pela entrega do objeto,
danos e prejuízos que ela venha diretamente ou indiretamente a provocar ou causar
para o ORGÃO GERENCIADOR ou para terceiros, isentando o ORGAO
GERENCIADOR de qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos
mesmos

11.3. O ÓRGÃO GERENCIADOR reserva-se o direito de paralisar ou suspender a
qualquer tempo a entrega do objeto deste, mediante o pagamento único e exclusivo
daquelesjá entregues.

11.4. O ÓRGÃO GERENCIADOR reserva-se também o direito de recusar o objeto
entregue que não atender às especificações, ou que seja considerado inadequado
pela fiscalização, o qual serão repostos pela DETENTORA, às suas expensas, sem
nenhum ónus para o ÓRGÃO GERENCIADOR.

11.5. A DETENTORA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações
assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

1 1 .6. Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços as disposições da. Lei n'
8.666/93

que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ANTICORRUPÇAO
12.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou
se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a

aceitar

de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio
de outrem,

qua cluer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de
qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto desta Ata de
Registro de Preço, ou de outra 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' 3.655/2017.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - TOLERÂNCIA:

houvesse ocorrido.
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CLÁUSULA DECIMA QUARTA -- VALOR GLOBAL ESTIMADO:
14.1. Dá-se à presente Ata de Registro de Preços, o valor global estimado de R$
100.346,00 (cem mil, trezentos e quarenta e seis reais (cem mil, trezentos e
quarenta e seis reais),para todos os efeitos legais.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - VIGENCIA:
15.1. Esta Ata de Registro de Preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses
contados de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
16.1. Na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR e DETENTORA, assinarão Termo
de Ciência e Notificação, conforme Anexo, relativo, se for o caso, à transmissão
deste Processo perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO:
17.1. Elegem as partes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo,
onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações desta Ata de
Registro de Preços, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

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

Jaguariúna, 05 dejunho de 2019

Rita de Cássia Magalhães Dias
Respondendo Interinamente pela Secretaria de Gabinete

DEBORAPATRiCIACHINAGLIA
Carlos Paoliello Machado de Sousa
RG n'. 5.201 .415-0 SSP/SP
CPF/MF n' 603.456.408-53
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ANEXO
TERMO DE CIENCIAEBOTIFICAÇÃO

Pregão Presencial n' 072/2019
ORGAO GERENCIADOR: PREFEITURA DO UUNlciPlo DE JAGUARlüNA
DETENTORA: DEBORA PATRÍCIA CHINAGLIA
ATA No: 1 1 8/201 9
OBJETO: Fornecimento eventual e parcelado de bolo, lanche de metro e
lanche(x-salada/ refrigerante). - Itens: 03, 04, 05 e 10. Marca: DPC.

kit

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
eletrânico:
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, conforme dados abaixo indicados, em
consonância com o estabelecido na Resolução n' 01/201 1 do TCESPI
c) além de disponíveis no processo eletrõnico, 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 n' 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
d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrõnico - 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
publicaçãol
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.

Jaguariúna 05 de 2019 de 2019
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: Rafael da Sirva Blanco
Cargo: Secretário de Juventude, Esporte e Lazer
CPF: 327.256.288-57
RG: 55844550-0
Data de Nascimento: 07/07/1984
Endereço residencial completo: Av. Pacífico Moneda, n': 2035,
Bairro: Vargeão, cidade Jaguariúna/SP
E-mail institucional: rafael.blanco@jaguariuna.sp gov.br
E-mail pessoal: rafael.blanco(@hotmail.com
Telefone(s):(19) 9 9217 -- 0298
Assinatura:

bloco 14+ Ap.44

1 o
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE
Nome: Valdir Antonio Parisi
Cargo: Secretária de Governo
CPF: 004.844.41 8-92 RG: I0.868.683-8
Data de Nascimento: 24/1 0/1956
Endereço residencial completo: Praça Brasília, 33, Centro - Jaguariúna-SP
E-mail institucional: secretariagoverno(@jaguaraiuna.sp.gov.br
E-mail pessoal: va-parisi(@uol.com.br
Telefone(s):(1 9) 3867-9713/ 99746-1 121
Assinatu ra :

GESTOR DO ORGAO/ENTIDADE
Nome: Andrea Dias Lizun
Cargo: Secretária de Assistência Social
CPF: 264.71 8.828-90
RG: 26.792.880-4
Data de Nascimento: 26/08/1 976
Endereço residencial: Rua Castanheira n' 333 - Bairro Lago da Barra
E-mail institucional: sas@jaguariuna.sp.gov.br
E-mail pessoal: andreadiaslizun@íg.com.br
Telefone(s): 3837-3311/ 3837-3373
Assinatu ra :

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE
Nome: Cristina Pinto Catão Bonini Hosikawa
Cargo: Secretária de Educação
CPF: 251 .288.11 8-08 RG: 25.366.469-X
Data de Nascimento: 03/1 0/1 974
Endereço residencial completo: Rua Amâncio Bueno n'400
Jaguariúna/SP
E-mail institucional: seduc(@jaguariuna.sp-gov.t)r
E-mail pessoal:crispcbonini@hotmail.com
Telefone:(19)3837-2888
Assinatu ra :

Centro

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE
Nome Mar a das Graças Hansen Albaran dos Santos
Cargo: Secretária de Turismo e Cultura
CPF: 272.223.598-69 RG: -------
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo: Rua José Alves Guedes n'l ooi
Mana - Centro -- Jaguariúna/SP
E-mail institucional: adm.setuc«Êjaguariuna.sp-gov.br
E-mail pessoal : ----------
Telefone:(19)3867-4223
Assinatu ra :

Parque Santa
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Responsáveis que assinaram o ajuste

PeloORGAO GERENCIADOR:
Nome: Rata de Cássía Magalhães Dias
Cargo: Respondendo Interinamente pela Secretaria de Gabinete
RG n' 1 8.1 62.569-69 SSP/SP
CPF n' 1 07.734.898-35
Data de Nascimento: 15/07/1968

Endereço: Av. dos Estados, n' 619, Vila D'agostinho, CEP 13.274-1 70
de Valinhos. Estado de São Paulo
E-mail institucional: secretariamariaemilianene©liactuariuna:$D:gQy:bt
E-mail pessoal:
Telefone(s): (19) 3867-9724.

no município

Assinatura: '"--- l,A--\&:..A--"\

Pela DETENTORA:
Nome: Carlos Paoliello Machado de Sousa
Cargo: Gerente
RG Ro. 5.201 .41 5-0 SSP/SP
CPF/MF n' 603.456.408-53
Data de Nascimento: 16/05/1953
Endereço residencial completo: Rua José Alves Guedes
13820-000, no Município de Jaguariúna -- SP.
E-mail institucional: carlaopms(@hotmail.com
E-mail pessoal: carlaopms(@hotmail.com
Telefone(s):(19) 3867-3449/ 9971 0-1 560

Ro 538. Bairro/Centro: :EP

Assinatura


