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'm;:n.»?.ETW .:
Pregão Presencial n'156/201g
Processo Licitatório n' 312/201g.
Contrato n'. 014/2020

1.0DO OBJETO

fonte descritivo e marca constantes abaixo:Item Produto
Descriçã o

mínimo de 07 (sete) dias, contados da entrega do produto

mimmo de 07 se e) dias, contados da entrega do produto

Unidade Qtde
Fabricante

01 Pão tiPO
Hot-Dog

UN ATÉ
323.861 LEFORTH

02 Pãotipo
1-1ot-Dog ATÉ

107.954 LEFORTH
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?.O ?OCUMENTOS INTEGRANTES

3 %:===TH=aBn:;.':=::==:.:=: :':=
b-) Processo Licitatório n' 3 12/201 g:
c-) Proposta da contratada. ''

9y:br

:;â p:.:=i=n:=='::i: i=,u:n.:::l. :!â:l&: :l ii:::=1=""-:'""" ,
ORTE

Anexo l (parte integrante do Edital),

Solicitantes ega será semanal, em dia a ser combinado, mediante solicitação por escrito das Secretarias

pel lpr ]ndependetemente do prazo de validade dia pa, que entreguesconservar sua qualidade e maciez

deverá aumentar a frequência das entregas, sem qualquer ânus para a Prefeitura.
J. 1 . 1 .2 Caso o produto perca sua qualidade e maciez em período inferior a 07 dias, a CONTRATADA

iá=:=\n:.=::!:'HE=:i:==ã=::.:==:=;" -' :' -. '' '' ':.;'. -. :.:.,

e serão de total responsabilidade da CONTRATADA, sem qualquer ónus para a Prefeitura.
3 .3 0 transporte do objeto deverá ser feito em condições adequadas e cola bons procedimentos higiénicos

li:l$ j
horas, após aouvercareousa do produto a empresa deverá substituí-lo no prazo de 24 (vinte e quatro)

4.0 DOSVALORES

.,Í
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4.3 As despesas
orçamentárias Do. ''''"'çb ao presente Contrato,

As decorrentes do presente correrão por conta aas dotações

GAMENTO

o que for efetivamente fomecido, a CONTRATADA

::=1:===«:=.:; ".;;.;az,', "::';«: .:";.; * ::t .:W:=:U"''l,.=

as
serão

C052. A CONTRATANTE só efetuará o pagamento do que for efetivamente fomecido pela

intes endereços

!!E"'»'"b,
ggx:b, ebla$@iawê;iÚ;=

g:gy:êlH,ina . s

ç Jgi iagwiÚl;

BgWagçgpybbÇê@Bg!!g-iui=
!çç:!bancas

Qvemo êglBriuna.s

transito g:gy.gllyna.s

g:gy.grluna.s a ariana

-...«,.., /
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númDo deatestar ndicado nas Nota Fiscais Eletrõnicas (NF-e) número do Pregão, bem como o

Notas Fiscais eiletrsera eíétuFdeaté o 30' (trigésimo) dia posterior à data de apresentação das

Agência e o número da conta bancária, na qual serão efetivados os pagamentos.
5.7. Deverá ser obrigatoriamente indicada na Nota Fiscal Eletrânica (NF-e), número da

CON7.1' A conta bancária onde será efetivado o pagamento deverá estar no mesmo CNPJ da

$
6.0PENALIDADES

quais tanvertõ:laa, TRAre que conho bons diadasrrmegularidades de pouca gravidade, para as

6.1 .2. multa, nas seguintes situações:

.*'«' li ::l $ m:u8 :i=a:f ;: ,m='1:1::!:

f ««-, g
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1.3 cSuspen:ao temporár=a] de pao lc ração ein l:citação ,e impedimento de Contratar com o

$:il:lH B$SIKHH :n::n=:i=.=:

JudicAs multas sãraoolapos se oeguéditpr da Co aTR..ITMA. cobradas administrativa ou

:Ú.::'=R==Hi::=.:'t==!iiH:=.=U:=i=:':",;. '. '«:'".:-,'.

l=ãll'=gB E . ::::n'l:'w"r='H=j='=

$
7.0 RESCISÃO:

:ili :HUTÊU3;:;':m ::: Jmu:u:
n7.l2 A6escisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da Lei

IH\lR : :m :m: â:tB=.=:
8.0 DISPOSIÇÕES GERAIS:
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de pelos danos que causar à

::,::H==n:l;=: ;=E::= ::m::l:=;= ,; '''::','': ,;;"«:',;,

e contratações aromoContrato aAdmiosiioes da Leiina.8.666/93, que regulamenta as licitações

8.5. A CONTRATADA apresenta, neste ato, bicha técnica do produto.

9.0 DAANTICORRUPÇÃ0:

IO.O.TOLERÂNCIA

11.0 VALORDOCONTRATO:

1 1.1 Dá-se ao presente Contrato o valor global estimado de RS 177.044,15 (cento e setenta e
sete mil, quarenta e quatro reais e quinze centavos), para todos os efeitos legais.
12.0VIGÊNCIA:

12.1 Este contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura.

13.0. TERMO.DE cIÊNcIA E NonnCAÇÃO oTemo.de Ciência e

Página 6 de 9



griúna
;".:..,u9'!n jj 5:1ãl;''"'

14.0FORO

R:*' ;'m::!=&==Wl: nr: :
il:lil l$;1X:lliÉIUIU:l ; ::u;=:,ni;.:i==.=

Jaguariúna,27 deJaneiro de 2020
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
Pregão Presencial n' 156/20lg
Procedimento Licitatório n' 312/20lg
Contrato n' 014/2020.

n H nü: ;:i''"
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

d) Qua quer alteração de endereço ou eletrõnico -- ou telefones de contato deverá

il: S:Z:iiUilÜ:lê Ui u:::'=;u::'=::::=
Nonae: Valdir A;;;É;nio Parisi

Cargcc Secretz4llo8Municipal de Governo
RG: I0.868.683-8

Data de Nascimento: 24/10/1956

E-mail instituo anal: aguariúna, São Paulo

Jaguariúna,27 deJaneiro 2020

Assinaüira
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Egl3..ÇQH:!.B:A.JANTE:

:ome Ma de Oliveira Silva

CPF n' 120.339.598-13

Data de Nascimento: 1 4/05/1 966

13.912-464,Jaguariúna SP

!:gla..ÇQNl:B:âTAOA:
Nome: Jogo Áibert( Furgiuele Junior

RG: 30.384.375-5 SSP/SP

Data de Nascimento: 12/05/1 981

U:l=;:'FmlHP''~"",;:-,'"'
Baixo Gopouva,

,., f



A.

PABX: (11) 4126-8100

SP

FICHA TÉCNICA-pÃO T

MARCAPRODUTO.' PÃO TIPO HOT DOG 50g

m:mHh::..
Av Humberto Alencar Cilsteio Branlc0.405 - vila Rosa -lSão Bernarda do Campo -- sp

PRAZO MÁXIMO DECONSUM0:12DIAS

TIPO HOTDOG

CEP:09850-300

=H=TH::Z.'H:U'ates .?' "'"«:

:5::Ht=:.=S=P:=E::'SÊ'U:=.-*' '', .;~;.

INFoF?lvTArxf3ce ii lv n--.-A- . ..

Kcal ou 8.400kJ.

de suas necessidades energéticas.

CONDlçõESDEARMAZENAMENTO
LOCAL SECO, FRESCO, AREJADO, SEM CONTATO COM O SOL.

:3"mrX7-
BARBARA Ê''êÀ:FIgIT
NUTRICIONISTA
CRN3: 23822 Equtrlclanlsta

(51Élia 3- 23sa2


