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Pre eitura do Município de Jaauariúna

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 120/2019 PARA REGISTRAR PREÇO PARA
FORNECIMENTO EVENTUAL E PARCELADO DE LEITE E LANCHES TIPO
CACHORRO QUENTE.

Processo Licitatório no110/2019
Pregão Presencial n' 072/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede no Edifício do Paço Municipal, situado à Rua Alfredo Bueno, n '
1235, em Jaguariúna. Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF. sob
46.410.866/0001-71, neste ato representada pela Sra. Rita de Cassia Magalhães
Dias, Brasileira, Casada, portadora da Cédula de Identidade RG n' 18.162.569-69 --
SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob n' 107.734.898-35, residente e domiciliada na Av
dos Estados, n' 619, Vila D agostinho, CEP 13.274-170. no município de Valinhos
Estado de São Paulo. respondendo interinamente pela Secretaria de Gabinete
doravante denominada simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR e de outro lado a
Empresa RAUL DAL'BO ROSA 43090363844, inscrita no CNPJ/MF sob n'
14.279.299/0001-70, com sede a Rua Plínio Poltronieri, n' 26, sala 01 -- Bairro: Jd

ÍI.o

Laranjeiras, CEP: 13.820-000,
sala u'l

Jaguai'iúna, São Paulo.
Juliana Dal'BÓ Rosa

Identidade RG no 43.066.382-1

as

representada
no Município de

Senhora
empresária. portadora da Cédula de Identidade RG n' 43.066.382-1 e inscrita
CPF/MF n' 364.038.988-33, residente e domiciliada na Rua Elvira Granguelli Giorge
n' 152, Bairro: Sílvio Rínaldi, Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo.
doravante denominada DETENTORA, têm entre si justo e acertado REGISTRAR OS
PREÇOS do objeto abaixo especificado, decorrente da Licitação Pregão Presencial
para Registro de Preços n' 072/2019, coh fundamento na Lei Federal n' l0.520. de
17 de Julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem
disposições da Leí Federal n' 8.666 de 21 de Junho de 1993, e pela Lei
Complementar n' 123/2006, alterada pela Lei Complementar no 147 de 07 de agosto
de 2014 (Lei Geral das Micros e Pequenas Empresas), e Decreto Municipal n'
2.622/2007. mediante as cláusulas a seguir especificadas.

por sua Procuradora brasileira.
no

neste ato

Jaguariúna

de

e e

CLAUSULAPRIMEIRA- DO OBJETO
1.1. Registro de preços referente ao fornecimento eventual e parcelado de leite e
lanches tipo cachorro quente, nas quantidades, especificações detalhadas no edital e
abaixo mencionadas:

1.2. Os recursos orçamentários para pagamento do objeto da contratação oriunçja
deste Registro de Preços correrão por conta das rubricas orçamentárias:

líe11a Descrição UN Qtde Marca

 
LEITE INTEGRAL Leite - Leite de vaca ]ntegra]
l lomogeneizado, submetido ao processo de urra

pasteurização, U.H.T, composição mínima por litro,
envasando sob condições assépticas em embalagens

cstcri[izadas e hermeticamente fechadas - Enlba]aaem ]
litro cada

l.T 100 SlIEFA

6

LANCHES Sanduíche tipo Cachorro Quente - Pão dc
leite dc 50 (cinquenta) gramas Gatil 01 (unia) salsicha
constituída da mistura de carne suína dc I'(primeira)

qualidade (tipo hot dog) cosida, com molho de tomate, e
demais recheios l)crtinentes. embalado cm saco plástico

UN 5ooo RAUL



aauariúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna - SP - CEP 13910-027
Fine:(19) 3867 9825/ 9757 / 9792 / 9801/ 9707/ 9780

N' 02.1 5.01.13.392.0033.2031 .3.3.90.30.00
N' 02.1 0.01.27.812.0023.2023.3.3.90.30.00
N' 02.02.01 .04.122.0002.2002.3.3.90.30.00
N' 02.09.03.12.361.0014.2061.3.3.90.30.00
N' 02.06.01.08.244.0025.2003.3.3.90.30.00

TESOURO PRÓPRIO
TESOURO PRÓRplO
TESOURO PRÓPRIO
TESOURO PRÓPRIO
TESOURO PRÓPRIO

a-) Pregão Presencial n' 072/2019;
b-) Processo Licitatório n' l l0/2019.

?LAy9ULA SEGUNDA - FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
2.1 . Não serão afeitos lanches que não atendam à boa qualidade. sabor, aparência,
macíez, crescimento adequado, ou com excesso de gordura (frituras) e açúcar.

22 r Os lanches deverãoi ser entregues devidamente embalados/protegidos e de

;.:=S:EE8 :1?ilH MB,g:s/='!: ã ã:
24 . Caso seja necessário alterar a lista de solicitação junto à DETENTORA do

s de antecedência verá ser Informada pelo ORGAO GERENCIADOR com dois

consumo. es utilizados na montagem dos lanches, devem ser fabricados no dia de

IHRB ãl:ÊF Ü lã:iãl; :'ELES

OrgãOGransp ador.manuseio e entrega do objeto não terão nenhum ânus para o

.:.::b"E iTHR 11 %E$=':un;,

/
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3.2. O ORGÃO GERENCIADOR não se obriga a contratar exclusivamente pelo
Ftegistro de Preços, podendo a seu critério cancela-lo ou promover licitação
específica quando julgar conveniente, desde que. nos termos do artigo 1 5, $ 4' da Lel
8.666/93, seja assegurada à DETENTORA da Ata a preferência em igualdade de
condições. '

CLÁUSULA.QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:
4.1. O ORGAO GERENCIADOR obriga-se a
a) gerenciar a presente Ata de Registro de Preços, obedecendo a ordem de
classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes da Atam

b) convscardmediante correspondência, ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata

c) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços
reg strados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação
de penalidadesl ' ''' '-'

d) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes
familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços

objetivando a

e) comte lcar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na

f) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes

g) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da
licitação e na presente Ata de Registro de Preços.

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.
constatadas pelo ORGAO GERENCIADOR referentes
presente Ata de Registro de Preçosl

falhas ou irregularidades
às condições firmadas/ha
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g) fornecer, sempre que solicitado. no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis
documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidasl

h) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou a
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das
obrigações assumidas na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS REGISTRADOS:
6.1. Os valores unitários e totais para o fornecimento do objeto constante em
Cláusula 1.1 são de: Item 01, com valor unitário R$ 3,80 (três reais e oitenta
centavos) e total de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) e Item 06. com valor
unitário R$ 4,30 (quatro reais e trinta centavos) e total de R$ 21.500,00 (vinte e um
mil e quinhentos reais), ofertados como lance final pela DETENTORA. devidamente
aprovado pelo ORGÁO GERENCIADOR, perfazendo o valor total estimado de R$
21.880,00(vinte e um mil, oitocentos e oitenta reais). '

6.2. Os preços. referidos acima são finais e irreajustáveis. não se admitindo qualquer
acréscimo. estando incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e
indiretos, como também os lucros da DETENTORA.

CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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
número da Ata de Registro de Preços e o número do empenho orçamentário. ''

0

7.2.1. Na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e), quando da entrega dos materiais
solicitados, deverá conter, eb!!sgl911alntnlg; Descrição dos materiais, número
do item e prazo de validade dos mater ais

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.

7.6. Junto às notas fiscais a DETENTORA apresentará os comprovantes de
recolhimento mensal do FGTS, do INSS e do pagamento dos salários dos
funcionários envolvidos no fornecimento do objeto. documentos sem os qllâis
nenhum pagamentoserá efetuado. .' l l
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7 7. Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das

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

8.2. Pela ADMINISTRAÇÃO. quando

8 2.1.eA DETENTORA não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro

82.2. A DETENTORA não formalizar a Ata de Registro de Preços ou não retirar o

justificativa; dicíllc rlu prazo estaDelecldo, se a Administração não aceitar sua

8.2 3eEm lqualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro

mercadols preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo

Adm nistraçãoloes de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela

8.2.6. Sempre que ficar constatado que a DETENTORA da Ata perdeu qualquer das
condiçõesde habilitaçãoequalificaçãoexigidasna licitaçãol ' ' -.--

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

hg$RliBuzum:!':=m'n?u;
11g !Hã n::i'n=mí z
8.5. A comunicação do cancelamento do preço regas
subitem 8.2.5. será feita pessoalmente ou por co
recebimento, juntando-se comprovante aos autos que
Preçosl
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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
canceladoopreçoregistradoapartirdaúltimapublicação. ' ' ''

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

faltaecovo processo, sofrer as seguintes penalidades= de acordo com a gravidade da
no l0.520/02: u aras. oo e ü/ aa Lel t"eQeral n' 8.666/93 e art. 7' da Lei Federal

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

9.1 .2. multa, nas seguintes situações

d:13 :/]$ ã;$,1;:R.ilg;'mlH:llÊ:l,l

HIÍã ZIJI Tli $1iEll: ': m!! :
9.2. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com o Município de Jaguariúna. pelo prazo de até 05 (cinco) anosl

I bB$ 1HE UH 3i; :=?'#.L'E'E
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 subítem

9.7. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter
não ex mindo a DETENTORA de reparar os prejuízos que
aoORGAO GERENcIADOR. ' '
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CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO:

lliÚ HM$ HlilBã ;l 1:1 Zllg:g
delineadas no artigo 79 da Lei noistro de Preços poderá se dar sob qualquer das formas

E ::l'l:.}liil=!Ê$ 51;1.:E'=ãl ill;ãf

"ualniier O GERENCIADOR reserva-se o direito de paralisar ou suspender a
daquelesjá entregues ga ao oojeto deste, mediante o pagamento único e exclusivo

ill$$g$ f::H W:
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 no 8.666/93, que
regulamenta as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ANTICORRUPÇÃ0

4
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espécie, seja de forma direta ou indíreta 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 no 3.655/2017

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - TOLERÂNCIA:

13.1 . Se qualquer das partes, em benefício da outra, permitir, mesmo que por omissões,
a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições desta Ata de
Registro de Preços 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.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA -- VALOR GLOBAL ESTIMADO:
14.1. Dá:se à presente Ata de Registro de Preços, o valor global estimado de
21.880,00 (vinte e um mil, oitocentos e oitenta reais), para todos os efeitos legais

R$

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VIGÊNCIA:

1 5.1 . 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 DÉCIMASÉTIMA-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 efe to perante as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes

Jaguariúna. 05 dejunho de 2019

Rata de Cássia Magalhães Dias

RG n' 43.066.382-1
CPF/MF n' 364.038.988-33

Preícítuía dç Município d? Jaguanúna
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ANEXO

Pregão Presencial n' 072/2019
ORGAO GERENCIADOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGIJARll'INA
DETENTORA: RAUL DAL'BO ROSA 43090363844 ' ' ''''' '
ATA No: 1 20/201 9

OBJETO: Fornecimento eventual e parcelada de Leite (Marca: Shefa) e Lanches
tipo cachorro quente. - Itens: 01 e 06. '

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 sistemaeletrõnico

bGHU:lg:l lb:lllFhS. iHGGflzHB$
consonância com o estabelecido na Resolução no 01/2011 do TCEsp:

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 consequentepublícaçãol

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.

gE$.rQR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: Rafael da Sirva Branco
Cargo: Secretário de Juventude, Esporte e Lazer
CPF: 327.256.288-57
RG: 55844550-0
Data de Nascimento: 07/07/1 984

.,-Endereço residencial completo: Av. Pacífico Moneda, n': 2035. Bloco 14 - Ap.44 -

Jaguariúna, 05 dejunho de 2019

- 'uclcyu lcõiucllçldl çurripieto: AV. raclTlco Moneda. n
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

F 9
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Nome: Valdir Antonio Parisi
Cargo: Secretária de Governo
CPF: 004.844.418-92 RG: l0.868.683-8
Data de Nascimento: 24/1 0/1 956

lllEBN Hlâ;:
sília, 33, Centro -- Jaguariúna-SP
guaraluna.sp.gov.br

Telefone(s):(19) 3867-9713/ 99746-1 121
Assinatu ra :

Nome: Andrea Dias L izun
Cargo: Secretária de Assistência Social
CPF: 264.718.828-90
RG: 26.792.880-4
Data de Nascimento: 26/08/1976

E E *i : l:':hiã:=Hi!.;;::i--;'".-;,.'; -;";
E-mail pessoal: andread aslizun@ig.com br
Telefone(s): 3837-3311/ 3837-3373
Assinatu ra :

gEglQB..PQ..ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: Cristina Piiiiêatão Bonina Hosikawa
Cargo: Secretária de Educação
CPF: 251 .288.11 8-08 RG: 25.366.469-X
Data de Nascimento: 03/10/1 974

Endereço resp encial completo: Rua Amâncio Bueno n'400

E-mail institucional: seduc@jaguariuna.sp.gov.br
E-mail pessoal:crispcbonini@hotmail.com
Telefone:(19)3837-2888
Assínatu ra

Centro

gE$!QB..Pg.ÓRGÃO/CNTIDADE:
Nome: Mana das êi=ã€1;s 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 nol n"',
Mana-Centro--Jaguariúna/SP ' --
E-mail institucional: adm.setuc@jaguariuna.sp.gov.br
E-mail pessoal : -. '
Telefone:(19)3867-4223
Assinatura

Parque Santa
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PeloORGÃO GERENcIADOR=
Nome: Rata de Cássia Magalhães Dias
Cargo: Respondendo Interinamente pela Secretaria de Gabinete
RG n' 18.162.569-69 SSP/SP ' '' ''' '''
CPF n' 1 07.734.898-35
Data de Nascimento: 15/07/1968

Endereç.o: Av. dos Estados, n' 619, Vila D agostinho, CEP 13.274-170
de Valinhos, Estado de São Paulo
E-mail institucional: ggç11glgllam 8riaemilianenet
E-mail pessoal: Hariaemilianer
Telefone(s): (19) 3867-972X

no município

mail.com
yêQuna.sl

Assinatura '"'

Pela DETENTORA:
Nome: Juliana Dal'BÓ Rosa
Cargo: Empresária
CPF/MF n' 364.038.988-33
RG n' 43.066.382-1
Data de Nascimento: --..-
Endereço: Rua Elvira Granguelli Giorge, n' 152
E-mail institucional: tjaguamineral@gmail.com
Telefone(s):(1 9) 3837-4085/ 97408-81 10

Bairro: Sílvio Rinaldi, Jaguariúna-SP

Assinatura


