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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA E A EMPRESA
EDER C. GOMES DE OLIVEIRA, PARA FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS
CONGELADA.

Procedimento Licitatório n' 417/2022
Pregão Eletrõnico n' 1 19/2022
Contrato n" 135/2022

O IVIUNICIPIO DE JAGUARIUNA, pessoajurídica de direito público interno, com sede na Rua Alfredo
Bueno, n' 1.235, Centro, inscrito no CNPJ/MF n' 46.410.866/0001-71 neste ato representado pela
Ilustríssima Secretária de Gabinete Sra. Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva, brasileira, casada,
portadora da Cédula de Identidade RG n' 22.552.439-9 SSP/SP, e inscrita no CPF/MF n' 120.339.598-
13, residente e domiciliada na Rua Custódio, n' 127, Jardim Zeni, neste Município de Jaguariúna, Estado
de São Paulo, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a Empresa EDER
C. GOMES DE OLIVEIRA, pessoajurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n' 13.086.597/0001 -
80, com sede no Sítio Santo Antonio da Rodo Print, S/N', Rod. SP 2]5, Km 110, Zona Rural, CEP: 13690-
000, no Município de Descalvado, Estado de São Paulo, representada neste ato pot scu Procurador Senhor
Eder Carvalho Gomes de Oliveira, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG n' 35.230.777-8
SSP/SP e inscrito no CPF/MF n' 338.789.078-85, residente e domiciliado na Rua Cerejeira, n' 392, Bairro:
Tamboré, CEP: 06543-260, no Município de Santana dc Pamaíba, Estado dc São Paulo. doravante
denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acertado:

1. 0BJETO

1 .1. Fomecimcnto de polpa de frutas congelada, conforme cspcciülcações descritas abaixo c no ANEXO
1, parte integrante do Edital

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. -- Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do fomccimento do objeto, bem como para
definir procedimentos c normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este Contrato, como
se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes documentos:

a) Pregão Eletrânico n" 1 19/2022;
b) Procedimento Licitatório n" 41 7/2022; e
c) Proposta de Preços da CONTRATADA.

/

2.2. -- Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, em complemento a
este Contrato, dcHinir a sua extensão e, desta forma, reger o fornecimento do objeto contratado

3. - ONTRATUAL: PRAZOS, FORA\'IA. LOCAL DE
ENTREGAETRANSPORTE:
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POLPA DE FRUTAS CONGELAM)A: TENDO COMO ]NGREDIENT]
PRINCIPAL 100% (CEM POR CENTO) DA FRUTA NÃO FERN4ENTADO. NÃO
ALCOOLICO E SENO CONSERVANTES, EM EM13ALAGENS PLÁSTICAS
CONTENDO OI KG, COM VALIDAR)E DE 12 MESES. ACONDICIONADA EM
EMBALAGEM SECUNDAttIA DE PAPELÃO CONTENDO NO MÍNIMO 10 KG.
NOS SA130RES: ABACAXI, ACltROLA, ACERC)LA COM LARANJA. CAJU E

T 4.000 1.
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3.1. O objeto deverá ser fomecido por um período de 12 (doze) meses contado da data da assinatura
deste contrato e conforme quantidades solicitadas através da Ordem de Fornecimento emitida pela
CONTRATANTE e deverão ser entregues conforlrle locais descritos no ANEXO l (Especificações
Técnicas e Quantitativos/Relação de Endereços de Entrega) parte integrante do Edital.

3.2. O objeto deverá estar de acordo com o Decreto Estadual n' 12.486/78
Alimentos n' 1 7.

Norma Técnica de

3.3. Fica condicionado, quando solicitado, na execução contratual, à CONTjiATADA fomecer laudo
bromatológico do produto de cada sabor credenciado pelo Ministério da Saúde ou da Agricultura com
menos de 01 ano.

3.4. A inspeção e Htscalização pela CONTRATANTE não
responsabilidade do fomecedor quanto à garantia do produto.

isentam, tampouco diminuem a

3.5. Quanto à reposição do produto, a CONTRATADA deverá se comprometer a substituir ou repor
o produto em até 24 horas após a notificação quando:

3.5.1. Houver na entrega, embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas que exponham o
produto a contaminação e/ou deterioração.

3.5.2. O produto não atender as especinicaçõcs do Edital

3.5.3. O produto apresentar-se em descongelamento, pois o mesmo tem que ser entregue congelado

3.5.4. O produto apresentar qualquer alteração antes do seu prazo de validade e/ou de acordo com as
características organolépticas solicitadas no Edital.

3.6. As entregas acontecerão em cada unidade escolar (ponto a ponto) geralmente as terças-feiras
(podendo haver alteração), confonne programação emitida pela Secretaria de
Educação/Departamento de Alimentação e Assistência ao Escolar nos locais constantes do ANEXO
1, parte integrante do Edital.

3.7. A programação de entrega (planilha/pedido) será passada para CONTRATADA com no mínimo
05 (cinco) dias de antecedência.

3.8. A CONTRATADA se compromete a entregar a mercadoria nas unidades escolares no horário das
06h30 as 15h

3.9. A CONTRATADA se compromete com seus funcionários (motorista e entregador) a
aguardar os responsáveis jcozinheiras(os)J a conferirem a mercadoria no ato da entrega antes
de assinarem a planilha.

3.10. As condições de higiene e segurança no transporte do produto licitado, bem como seu
armazenamento e distribuição, deverão ser de responsabilidade da CONTRATADA.

3.11. -- A entrega do objeto será de total responsabilidade da CIONTRATADA, sem qual(
paraaCONTRATANTE.

.er onus

EDER CARVALHO Assinado de forma digital por

GOMES DE DOER CARVALHO GAMES OE

OUVEIRA:338789078 0.dos: 20;28789'7885

85-03'00
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3.12. -- A CONTRATADA obriga-se a substituir e remover, às suas expensas, o objeto em que se
verificar vício, defeito ou incorreções resultantes da fabricação ou transporte inadequado.

4.-VALORES

4.1. -- O preço unitário e total para o fornecimento do objeto constante em Cláusula 1. 1 é de: Item 02. com
preço unitário/Kg de RS 12,50 (doze reais e cinquenta centavos), apresentado como lance final pela
CONTRATADA, devidamente aprovados pela CONTRATANTE, o qual perfaz o valor global de R$
50.000,00(cinquenta mil reais).

4.2 As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária

N' 02.09.09.12.306.0019.2040.3.3.90.30.00
N" 02.09.09.12.306.001 9.2040.3.3.90.30.00
N" 02.09.09.1 2.306.001 9.2040.3.3.90.30.00
N" 02.09.09.12.306.001 9.2040.3.3.90.30.00
N" 02.09.09.12.306.00] 9.2040.3.3.90.30.00

TESOURO;
TRANSFERÊNCIA E CONVÉNIOS FEDERAIS:
TRANSFERÊNCIA E CONVÉNIOS FEDERAIS:
TRANSFERÊNCIA E CONVÉNIOS FEDERAIS: e
TRANSFERÊNCIA E CONVÉNIOS FEDERAIS.

5. - CONDICOES DE PAGAMENTO

5.1 . -- Na entrega total da Ordem de Fornecimento, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal Eletrõnica (NF-
e), a qual será vistada pelo fiscal do Contrato e enviada à Secretaria de Educação para conhecimento, atesta
e ntbrica

5.1.1. A CONTliATADA deverá enviar

merenda(ãlj89y ariu na.sp.gov.br.
a nota fiscal eletrânica (NF-e) ao seguinte e-mail

5.2. Devem ser indicados na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e): a descrição do objcto fomecido, sua
quantidade, os números do pregão e do contrato, c os números da agência c da conta bancária cm quc o
pagamento deve scr realizado.

5.2.2 A conta bancária fornecida deverá estar no mesmo CNPJ da CONTRATADA

5.2.3 Não será aceita a indicação dc conta poupança

5.3. -- O pagamento será efetuado até o 30' (trigésimo) dia posterior à data de apresentação da Nota Fiscal
Eletrõnica.

5.4. -- Havendo atraso no pagamento não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais
principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária com base no IPCA-E.
bem como juros calculados na forma do artigo I'-F da Lei n' 9.494/1997, incidentes pró-ra/a /em/20r/s
sobre o atraso.

5.5. Junto às notas fiscais, a CONTRATADA apresentará os comprovantes de regularidade fiscal
federal (INSS), perante o FGTS e perante a justiça do trabalho (CNDT), docuj-bentos sem os quais
nenhum pagamento será efetuado.

6.-PENALIDADES

6.1 Por descumprimento de cláusulas cditalícias ou pela inexecução total ou parcial do Contrato, a
Página 3 dc 8
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CONTRATADA 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 n' 8.666/1993 e art. 7' da Lei n'
l0.520/2002:

6.1.1 . -- Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha
a CONTRATADA concorrido diretamente;

6.1.2 Multa, nas seguintes situações

6.1.2.1. -- Moratória de 1% (um por cento) do valor da inadimplência, por dia de atraso injustiHlcado na
entrega da objeto, até o limite de 1 0 (dez) dias, hipótese em que será considerada totalmente inadimplida a
obrigação, autorizando-se a aplicação da cláusula penal remuneratória prevista na cláusula seguinte, em
conjunto com esta, bem como o fornecimento do objeto com terceiros às expensas da CONTRATADA;

6.1.2.2. - RemLmeratória de até 30% (trinta por cento) do valor do contrato, em caso de inexecução total
do fornecimento ou de descumprimcnto de qualquer cláusula editalícia, hipótese em que será efetivada a
rescisão unilateral do contrato.

6.1.3. -- Impedimento de participação em licitação e de contratar com o Município de Jaguariúna, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos;

6.2. -- As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas administrativa ou judicialmente,
ou descontadas dos créditos da CONTRATADA.

6.3. -- As penalidades previstas dc advertência e de impedimento poderão ser aplicadas juntamente coiro as
multas previstas no subitem 6. 1 .2.

6.4. A penalidade prevista na cláusula 6.1.2.2. tem caráter de piso compensatório e não impede que a
CONTRATADA pleiteie indenização suplcmcntar.

6.5. -- 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,
devidamentejustiHlcados c comprovados. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário.
cujo efeito não cra possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.

7. 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. 78, da Lei n' 8.666/1993.

7.2. -- A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer
n' 8.666/1993.

das formas delineadas no art 79, da Lei

7.3. -- Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incisos l a XI, do art. 78, da Lei

n' 8.666/] 993, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a 30% (trinta
porcento) do valor do contrato.

8. -- 11jSPOSICOES GERA IS:
E[)ER CARVALHO Assinado de forma digital por
GOMES DE DOER CARVALHO GOMOS DE

0UVEIFiA:33878907 0.dos: m22878907885o:.9

885-os'oo'
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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, cm especial no que diz respeito às normas do trabalho.
previstas na Legislação Federal (Portaria n' 32 1 4, de 08-07-1 978, do Ministério do Trabalho), sendo que Q
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 à CONTRATANTE
ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução do objeto contratado, isentando
a CONTRATANTE dc 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
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

todas as

8.4. Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n' 8.666/93, que regulamenta as licitações e
contratações promovidas pela Administração Pública.

9. DA ANTlcoKnupcÃo

9.]. -- Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou sc comprometer a dar a
quem quer que sqa, ou aceitar ou se comprometer a aceitar dc quem quer que seja, tanto por conta própria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou
bcncfTcios de qualquer espécie, seja dc forma direta ou indireta quanto ao objcto deste contrato, 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 dc Jaguariúna pelo Decreto n' 3.655/2017.

IO.-TOLERÂNCIA

10.1. Sc qualquer das partes contratantes, em beneficio da outra, permitir, mesmo por omissões, a
inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens c condições deste Contrato e/ou de seus anexos.
tal fato não poderá libel'ar, dcsonerar ou de qualquer forma afetar ou prqudicar esses mesmos itens e
condições, os quais pemlanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

ll.-VALORDOCONTRATO

l l.l.
legais

Dá-se ao presente Contrato o valor de RS 50.000,00 (cinquenta mil reais), para todos os efeitos

12.-VIGENCIA

12.1 Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura

1 2.1.1 Eventuais pedidos de pronogação dos prazos de entrega devem ser efetuados com antecedência
de pelo menos cinco dias úteis do prazo final originalmente previsto e instruídos com provas da situação
ensejadora, nos termos do artigo 57, $ 1'. da Lei n' 8.666/1993. /

13 TERMO DE ciÊNciA E NOTinCACÃO

13.1. -- Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA assinarão Termo de Ciência e Notificação,
relativo, se for o caso, à transmissão deste Processo perante o Tribumal de Contas do Estado de São Paulo.

EDER CARVALHO Assinadodeformadigitalpor Página 5 dc 8
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14. FORO

14.1. 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, rentmciando 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 fon-na para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas
abaixo assinadas, a tudo presentes.

Jaguariúna, 1 5 de setembro de 2022

Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretária de Gabinete
E[)ER CARVALHO GOIVIES Assinado deforma digital por EOER

DE OLIVEIRA:33878907885 o,d., m' "":s oe OLvn;e;:.3'7"""'

EDER C. GOMES DE OLIVEIRA
Eder Carvalho Gomes de Oliveira
RG n" 35.230.777-8 SSP/SP
CPF/M F n" 338.789.0P8-85

Testemunhas

ílicardo hloleira l?alhos.3
p4ssistc:lte de Gcst3o PÜt)liça

?fefeilura Município d:: J gi ílü:!
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RESPONSÁVEIS OUE ASSINARAM O AJUSTE

PelaCONTRATANTE:
Nome: Mana Emília Peçonha de Oliveira Salva
Cargo: Secretária de Gabinete
CPF n' 1 20.339.598-1 3

Assinatura

PelaCONTRATADA:
Nome: Eder Carvalho Gomos de Oliveira

Cargo: Empresário
CPF/MF n" 338.789.078-85

Telefone: (1 1) 4195 - 8668
E-mail: raphael(@arcoirispolpas.com.br

EDER CARVALHO GOMES Assinado de forma digital por EDER
CARVALHO GAMES DE

DE OI UVEIRA:33878907885 OLIVEIRA:33878907885
Asslnatul'a: ' ' ' ' ' ' " '''''' '' ' ' ''' Dados:2022.09.1609:52:25 -03'00'

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE
Nome: Cristina Pinto Carão Bonini Hosikawa

Cargo: Secretária Municipal de Educação
CPF: 251 .288.1 1 8-08

Assinatura
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