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CONT]IATO Q[JE ENTRE SI CELEBR.4M O &IUNICÍPIO DE JAGUARItJNA E A EAIPRESA
CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS .ALIMENTÍCIOS - EIRELI, PARA FOjiDiECllWENTO DE
POLPADEFRUTASCONGELADA.

Procedimento Licitatório n' 417/2022
Px'egão Eletrânico n' 119/2022
Contrato n' 134/2022

O XIUXICiiPIO DE .JAGUARltJNA, pessoajuiidica de direito público intemo, caiu sede na Rua Albedo
Bneno, n' 1.235, Centro, inscHto no CNPJ/MF n' 46.410.866/0001-71 neste ato representado pela
llustrissiuta Secretária de Gabinete Sra. falaria Emília Peçanha de Oliveira Silvo. brasileira. casada.
portadora da Cédula de Identidade RG n' 22.552.439-9 -- SSP/SP, e inscrita iio CPF/MF n' 1 20.339.598-
1 3, residente e daniiciliada na Rua Custódia, n' 1 27, Jadim Zeni, neste bíunicípio de Jagualiúna, Estado
de São Paulo. doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a Enlpiesa CITRY
SOL RIO PRETO PRODtÍTOS .ALIMENTÍCIOS - EIRELI, pessaajurídica de direito privado: inscrita
no CNPJ/À.W n' 00.028.822/0001-80, com sede na Av. Tanaf, n' 2420, Baixo: Jardim Anime, CEP: 15.057-
441, no Mtuiicípio de São rosé do Rio Preto, Estado de São Pauta, representada neste ato pelo Senhor
Higor Fei'mandes Nloraes, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG n' 39.713.692-4 SSP/SP e
inscttto no CPF/MF n' 380.893.168-08, residente e domiciliado na Av. Miguel Dança, n' i515 -- Qd 37
Lt 1 }, Residencial Gaivota 1: CEP: 15.063-000, no hltuiicípio de Sào José do Rio Preto, Estado de São
Paulo, doravante denominada CONTRAT.ADA, têm entre si justo e acerada:

1.-0BJETO

1.1. -- Fornecimento de polpa de Batas congelada, coniomte especiâcações descritas abaixo e no ANEXO
1, pente integrante do Edital:

2. - DQCU)TENTos E]VTEGRANTES

2.1. -- Pala todos os efeitos legais, pala melhor caacterização do fomechiento do obÜeto, bem colho para
deÊulir piocedinienfos e nonnas deconentes das obrigações ora cona'aídas, integram este Contrato, comia
se nele estivessem transcritos, caiu todos os seus anexos, os seguintes documentos:

a) Pregão Eletrânico n' 119/2022;
b) Procedimento Licitatórío n' 417/2022; e
c) Proposta de Preços da CO?'íTRATADA.

2.2. -- Os doctuilentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, em complemento a
este Contrato, deíLiir a sua extensão e: desta fonna, rezei o fornecimento do objeto conüatado

3. - CO:NDlçõES DE rX1lcuçÃo CONTRATUAL:
ENTREG:tE]'RANSPORTE:
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ITENS DESCRIÇÃO   Mz\RCA /
F.&BRICANTE

01

rubra nr FRUTAS CONGELADA cuiDO CO:úO ]lÍGREDIENTE PRINCIPAL, i00%
CAEM POR CENTO) DA FRUTA NÃO I;ERX4ENl:AI)O, NÃO ALCOÓLICO E SEM
CONSERVA]ÇTES, EM EX{B;iLAGENS PLÀSTTCAS C0?qlEliD0 0} KG. C03{ VALIDADE
DE 12 MESES, ACOlqDTCIONADA EM ENBALAGENÍ SECUNDÁRIA DE })\MELÃO
Colo'lEIÇDO NO b4Eqlh40 10 KG, NOS SABORES: ABACA)a. ACEROLA, ACEROLA COXA
LJ\RAZIA. CAJU E taVA
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3.1. O Dueto deverá ser fornecido por uni período de 12 (doze) meses contado da data da assinatura
deste conüato e confonlte quantidades solicitadas através da Ordem de Fornecimento emitida pela
CONTRATANTE e deverão sei entregues coiúonne locais descritos no ANEXO l(Especificações
Técnicas e Qumltitativos/Relação de Endereços de Entrega) parte integrmite do Edital

3.2. O objeto devem-á estro' de acordo Gom o Decreto Estadual Ho 12.486/78
Alimentos n' 17.

Nonna Técnica de

3.3. Fica condicionado, quando so]icitado, na execução contlahia], à CONTRATADA Êoi-necel laudo

bionlatológico do produto de cada sabor credenciado pelo Ministério da Saúde ou da Agriculhira comi
Hienas de 01 mio.

3.4. A hlspeção e âlscalização pela CONTR.ATANTE não
responsabilidade do fonlecedoi- qumito à garantia do produto.

isentar. taillpouco dinlinueni a

3.5. Quadro à reposição cto produto, a CONTRATADA deverá se coinp]oinetei a substit]]i] ou iepol
o produto ein até 24 horas após a notificação quando

3.5.1. Houver na eilü-ega, embalagens danificadas:
produto a contaminação e/ou deterioração.

defeituosas ou inadequadas que exponham o

3.5.2. O produto nâo atentei as especificações do Edital

3.5.3. O produto apresenta-se em descongelamento, pois o nlesnlo fem que sel- entregue collgelado

3.5.4. O produto apresenta!- qualquer alteração antes do seu prazo de validade e/ou de acordo com as
características oigaiolépticas solicitadas no Edital.

3.6. As entregas acontecem-ão em cada unidade escolar (ponto a ponto) geralmente as terças-reli'as
(podendo haver alteração), confomte piograinação emitida pela Secretwia de
Educação/Departamento de Alhllentação e Assistência ao Escolar nos locais constantes do ANEXO
1, paire hltegrante do Edital.

3.7. A progianlaçào de eutlega (planillla/pedido) será passada paa CONTRATADA cole no mínimo
05 (cinco) dias de antecedência

3.8. A CONTRAT.ADA se calllproinete a entiegm a mercadoria nas nulidades escolares no hoiái'io das
06h30 as 15h.

3.9. A CONTRATADA se compromete com seus funcionários (motorista e entregador) a
aguardar os i'esponsáveis [cozinheiras(os)] a conferirem a mercadoria no ato da entrega antes
de assinarem a planilha.

3.10. As condições de higiene e segtua]iça no t]anspoiíe do produto licitada, bem
annazenanlento e distribuição, deverão ser de i-esponsabilidade da CONTRATADA.

coillo seu

3.11. - A enüega do obyeto será de total responsabilidade da CONTR.ATADA, sem qualquer ónus
paaaCONTRATANTE. ' '
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3.12. - A CONTRATAD.A obriga-se a substituir e ieinover, às suas expensas, o objeto eni que se
verifica!- vicio, defeito ou inconeções resultantes da fabricação ou transporte inadequado.

4.-VALORES

4.1. - O preço lmitáiio e total paa o Êomecimento do objeto constante em Cláusula 1. 1 é de: Item 01. com
preço lulitário/Kg de R$ 1l ,23(onze reais e vinte e b'ês centavos), apresentados como lance íhal pela
CONTRATADA, devidamente aprovados pela CONTRATANTE, o qud perfaz o valor global do RS
134.760,00 (cento e trinta e quatro mil, setecentos e sessenta reais). '

4.2. As despesas decoiventes do presente Contrato comerão poi conta da seguinte dotação orçamental ia

N' 02.09.09.12.306.0019.2040.3.3.90.30.00
N' 02.09.09.Í2.306.0019.2040.3.3.90.30.00
N' 02.09.09.12.306.0Q19.2040.3.3.90.30.00
N' 02.09.09.12.306.0019.2040.3.3.90.3Q.00
N' 02.09.09.12306.001920403.3.9Q.30.00

TESOURO;
TRANSFERÊNCIA E CONVÉNIOS FEDER.!\lS:
TRANSFERÊNCIA E CON'\ÜNIOS IEDEjizUS;
TRANSFERÊNCIA E CONVÉNIOS FEDERAIS= e
T'RANSFERENCIA E CONVÉNIOS FEDERAIS.

5. - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. Na enü-ega total da Ordem de Fonlecimento, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal Eletrõnica (NF-
e), a qual será vistada pelo fiscal do Cona-ato e enviada à Secretaria de Educação para conhecimento, atesta
e Hídrica

5.1.1. A CONTR.ATADA deverá enviar a nota fiscal eleüõnica (NF-e) ao seguinte e-mail
merenda(@.iaauaríuna.sp.zov.bi'.

5.2. -- Devem ser indicados na Nota Fiscal Elelrõúca (NF-e): a descrição do objeto foibecido, sua
quantidade, os nfuneros do pregão e do contrato, e os números da agência e da conta bancária em que o
pagamento deve ser realizado.

5.2.2. A conta bancária fornecida deveis estar no mesmo CNPJ da CONTRATADA

5.2.3 Nào será aceita a indicação de conta poupança

5.3- O pagaueuto será efehiado até o 30'(trigésimo) dia posterior à data de apresentação da Nota Fiscal
Elehânica.

5.4. -- Havendo atraso no pagamento não deconente de falhas no cumprunento das obl.ilações contratuais
pnncipats ou acessórias pot paire da CONTRATADA, incidirá coneçào monetária com base no TPCA-E
bem como jugos calculados na íornla do artigo I'-F da Lei u' 9.494/1997, incidentes pró-ra/a /e//po/-fs
sobre o atraso.

5.5. - Junto às notas fiscais, a CONTRATADA aplesentaá os conlprovantes de regularidade Htscal
federal (INSS), perante o FGTS e perante a justiça do trabalho (CNDT), documentos seno os quais
nenhum pagamento sela efehiado

6. - PENJâlIDADES

6.1 Poi descumprinlento de cláusulas editalicias ou pela inexecução total ou parcial da Contrato: a
Páginla3 de 8
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CONTRATmA poderá,.garantida a defesa prévia no respectivo processo, soõor as seguintes penalidades,

l0.520/2002: viaaae aa latia. nos Ternos dos ans. 86 e 87 da Lei n' 8.666/1993 e art. 7' da Lei n'

a CONTRATADA concomdo diretanlento; todas inegulaüdades de pouca cavidade, para as quais tenlla

6.1.2 - Multa, nas seguintes situações

6'1-2.1 Moratória de 1% (un por,cento) do.valor da inadiinplência, poi dia de atraso injustificado na
ellhega do objeto, até o limite de lO(dez) dim, hipótese em que será considerada totalmente inadimplida a
obrigação, autorizando-se a aplicação da cláusula penal i-einuneiatória prevista na' cláusula se "- eln
conjunto caiu esta, ban como o 6omecimento do objeto com terceiros às expensas da CONTRATADA

Z';â: ã===:'==E=.=::m==1'3==H :;l;i=:=.E:=:=:=:

prazo de até 05(cinco) anosc cipação em hcitaçào e de contratar com o Mtuiicípio de Jaguaiiúna, pelo

6.2. -- As multas seixo, após o regular processo administrativo, cobradas administrativa ou judiciahnente.
ou descontadas dos créditos da CONTRATADA. ' " '" .'

mul . As penalidades preüstas de adveilência e de impedimento poderão ser aplicadas juntamente cona as

6.4. - A penalidade pre=sta na cláusula 6.1.2 2. tem cmáter de piso compensatório e não impede que a

6.5- -- O descumprimento parcia] ou total, por uma das partes, das obrigações que hes Conespondam, não
será considemdo inadimplemento contratua! se tiver oconido por motivo de cmo forhito ou de ít)rça maior.
dovidamentejustiüicados e comprovados. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário.
cujo efeito não eia possível evitar, ou impedir, nos tempos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil

7.-RESCISÃO

Ú HÇIÜ Bf::::=.n f .:: :
7.2. -- A escisào do Cmtrato poderá se dar sob qualquer das fonnas delineadas no art. 79, da Lei

7.3. -- So a rescisão da avença se dor por qualquer das causas piwistas nos incisos l a XI, do art. 78, da Lei
n 8.666/1993, a CONTRATIADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagmnento de multa equivalente a 30% (cinta
porcento)dovalordocontlato. ' ' ' '' " ' " "' "~

8- - DBPOSICÕES GERAIS
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8.1. A CONTjiATADA será a única mspowável para com os seus empregados e auxiliaes, no que
concerne ao cume)rhnento da legislação habaUiista, previdência social, seguro de acidentes do üabalho ou
quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial no que diz respeito às colinas do üaballlo
previstas ua Legislação Federal(Poítalia n' 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
cantiahial cona a aplicação das sanções cabíveis

8.2. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE
ou a teicairos, por si ou por seus sucessores e representantes na execução do objoto contratado, isentauido
a CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em deconência dos mesmos.

8.3. -- A CONTRATADA obriga-se a ilianter em cotnpatibilidade com as obrigações asstuilidas
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação

todas as

8.4. - Aplicmn-se a este Contrato as disposições da Lei n' 8.666/93
cantiatações promovidas pela Administração Pt'iblica.

que regulamenta as licitações e

9.-DAANTICORRUPCÃO

9.1. -- Para a execução deste conüato, neulnmla das pm-tes podem oferecer, dai ou se comprometer a dai a
quem quer que seja, ou aceitai ou se comprometer a aceitar de quem quer que seca, tanto por conta própria
quanto poi .iuteimédio de outrem, qudquei pagamento, doação, compensação,'vantagens ãnancehas ou
benefícios de qualquer espécie, seja de forma diieta ou indüeta quanto ao obUeto deste contrato, ou de outra
fonna a ele não relacionada, o que deve sei observado, ainda, pelos gestores e fiscais, sob as penas da Lei
Federal u' 12.846/2013, regulamentada no Município de Jaguariúla pelo Decreto n' 3.655/2017

IO.-TOLERÂNCIA

]0.1. Se qualquer das partes contratantes, en] beneficio da outra, pelniitir, mesmo por omissões, a
iuobseivãncia uo todo ou eni parte, de qualquer dos itens e condições deste Conüato e/ou de seus anexos.
tal fato não podeis liberar, desoneiai ou de qualquer fomla a6etar ou prqudicar esses mesmos itens e
condições, os quais peinianeceião inalterados, como se neiüunla tolerância houvesse oconido

ll.-VALORDOCONTRATO

11.1. -- Dá-se ao presente Contrato o valor de R$ 134.760,00 (cento e trinta e quatro mil, setecentos e
sessenta reais), para todos os efeitos legais.

12. -- VIGÊNCIA

12.1. Este conüato terá vigência de 12 (doze) meses. contados de sua assinahna

12-1.1 Eventuais pedidos de pronogação dos prazos de entrega devem ser efetuados ceDI antecedência
de pelo menos cinco dias úteis do prazo anal originalmente previsto e instruídos com provas da situação
ensejadora, nos teimou do antigo 57, $ 1', da Lei n' 8.666/1993. ' '

Í3.

13.1. . Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA assinarão Temia de Ciência e Notiãcação,
relativo, se for o caso, à transmissão deste Processo pedante o Tribunal de Contas do Estado do São Paulo.
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14.-FORO

14.1. Eiegeni as Faltes contratantes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo. onde seixo

pi opostas as ações onundas de direitos e obrigações deste Contrato, renlmciando expressaiuente a qualquer
outro: por fetais privilegiado que seja. ' ' '

E, por .assbn estalem justas e contratadas, as palles, por seus representantes legais: assiuan o presente
Contrato. em 02(duas) vias de igual teor e fobia para um só e jurídico efeito perante as testemulüas
abaixo assilladas, a tudo presentes

Jaguariúia, 15 de setembro de 2022

Rigor Fernandes Nloraes
RG n' 39.713.692-4 SSP/SP

yH?.::E:'E2inS
1). cleit !a (' J t..'.inttl?lü d= JnB;.arie:l:

Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública

PreíelNra dü Mini.:frio de jaguariúna
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TERXIODECIÊNCIAENOTIFICACÃO

PROCEDIMENTO LICITATÓ]UO N' 417/2022
PREGÂOELETRÕNICON'119/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JAGUARllÍNA
CONTRATADA: CITR\' SOL RIO PRETO PRODIITOS AI ,INIENTÍCIOS
CONTRATO N': 134/2022 ' '''' ' -----'
OBJETO: FORNECIMENTO DE POLPA DE FRI.ÍTAS CONGELA\DA
ITEM: OI.

EIRELI

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

1. Estamos CIENTES de que:
a) o aytlste acima referido, seus aditalnelltos, bem como o acompanhamento de sua execução cantiaüta]
estmão sujeitos a análise ejulganiento pelo Tribtmal de Cantas do Estado de São Paulo, Guio trâmite
piocessua! oconerá pelo sistema eletrõnico: " "-' '''

])espachos e Decisões, inedialte regt1lar cadastranento no Sistema de Processo Eletiõnico em
consonância com o estabelecido na Resolução n' 01/201 1 do TCESp:
c) além de disponíveis no processo eletiõnico, todos os Despachos e Decisões que vieiein a sei
tomados, relativamente ao aludida processo, seixo publicados no Diário Oficial do Estado. Cadenlo
do Poder Legislativo, pane do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em confonnidade com o
adlgo 90 da Lei Complementar n' 709, de 14 de jaueilo de 1993, iniciando-se, a partir de então, a
contagem dos prazos processuais, confolue regras do Código de Processo Civil:
d) as infonnaçoes pessoais dos lespollsáveis pela ÇQ11111ala!!!g estão cadastrados no módulo eleti.ânimo
do "Cadasüo Corporativo TCESP - CadTCESP", nos ternos previstos no A]' go 2' das hlshtcãps
n"O1/2020,.conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s); '' "' "''"
e) é de excltuiva respoilsat)ilidade do conüatado manter seus dados sempre atualizados

2. Demo-nos poi' NOTIFICADOS pat'a:

a) O acompanhamento dos alas do processo até seu jlügainento Êinai e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas fomias legais e regimentais, exercer o direito
de defesa, interpor recursos e o que mais roubei

Jaguariúna, 15 de setembro de 2022

O/ENTID/\DE
Nome: Málcio Gustavo Bemardes Reis
Cargo: Prefeito
CPF: 165.052.578-88

AODOCERT.â.IhIE=
Nome: Mana Emília Peçonha de Oliveira Salva
Cargo: Seca-etária de Gabinete P
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]iESPONSAVEIS

Eg! CONTRATANTE:
Nome: Nlai'ia Eniília Peçalüa de Oliveira Silvo
Cargo: Secretária de Gabinete
CPF n' 120.339.598-13

Assinahlia

EçlaCONTRATADA:
Nouie: Higor Femaldes Morais
Cargo: Eiupiesál'io
CPF/MF n' 380.893 .168-08
Telefone: (17) 4 141 - 9768

SDACONTKATANTX
Nome: Cristha Pinto Carão Bonina Hosikawa

Cargo: Secretária Mtmicipal de Educação
CPF: 251.288.1 18-08

Assinaüua
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