
31,28

, o... M-

15,64

^:.;„•'••W.:-..;.

BROTO LEGAL
NACIONAL
5KG
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Arroz  Agulhinha  Branco,   classe
longo fino,  tipo 1:  Produto com
grãos inteiros com teor de umidade
máxima de 14%, máximo de 10% de
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(dezessete
milhões, noventa
e um mil reais).

R$ 17.091.000,00

VALOR TOTAL

R$
189,90

VALOR
UNIT.

CESTAS BÁSICAS ALIMENTAREM
ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE
PAPELÃO PARA A SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME
DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DE PRODUTOS
CONSTANTES ABAIXO (COMPOSIÇÃO
NUTRICIONAL DE REFERÊNCIAS
MÍNIMAS).

DESCRITIVO

UN

UN

90.000

QTD

01

ITEM

LOTE 01: 90.000 Cestas Básicas com a seguinte composição:1.1.1.

(dois mil e dezenove) , nesta cidade de São Caetano do Sul, no Gabinete do
Senhor Prefeito, situado na Rua Eduardo Prado n. 201, Bairro Cerâmica, Cidade
de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, compareceram as partes entre si
justas e pactuadas, a saber: de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO
DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob
o n. 59.307.595/0001-75, neste ato representada por sua Secretário Municipal
de Assistência e Inclusão Social, DANIEL FERNANDES BARBOSA, brasileiro,
portador da Carteira de Identidade n 28.830.055-5 e inscrito no CPF/MF sob
o n 295.503.188-98,doravante denominado simplesmente "Contratante", e, de
outro lado, a empresa TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, com sede

na Rua Maranguá, n 283, sala 01, Bairro Olímpico, São Caetano do Sul/SP,
inscrita no CNPJ/MF sob o n 02.991.254.0001/44, Inscrição Estadual n
636.254.889.112, neste ato representada por PATRÍCIA DIAS, portador da Cédula
de Identidade RG n 28.211.851-2, inscrito no CPF/MF n 296.059.258-18,
doravante denominada simplesmente "Contratada", as quais, na presença das
testemunhas adiante nomeadas e assinadas, resolvem firmar o presente
contrato, mediante as cláusulas e condições que mutuamente aceitam e outorgam,

que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO VALOR
1.1. Constitui o objeto deste instrumento contratual, o FORNECIMENTO DE CESTAS
BÁSICAS ALIMENTARES ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO, conforme

especificações técnicas descritas abaixo:

do ano de 2019dias do mês deAos

FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS ALIMENTARES
ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO, QUE ENTRE
SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO
DO SUL E A EMPRESA TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA, ORIUNDO DO PROCESSO N .
100.034/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N 23/2019.

Contrato n 232/2019Processo n 300.132/2019

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo



3,32

21,15

3,32

7,05

DONA BENTA
NACIONAL
1KG

BROTO LEGAL
NACIONAL
1KG

Farinha   de   Trigo   enriquecida
c/ferro e ácido fólico: Farinha de
trigo   ferro   e   ácido   fólico
(vitamina  B9),   contem  glúten.

Embalado em pacote plástico atóxico
com  identificação  do  produto,
marca,    fabricante  e  data  de
validade.

Embalagem: 01 kg

Informação   Nutricional   Mínima
(Porção de 50g):

Valor energético 176 kcal
Carboidratos 36g
Proteínas 5,0g
Gorduras Totais 0,5g
Gorduras Saturadas Og

Feijão Carioca,  tipo  1:  Produto
obtido dos melhores  frutos,  sem
sujidades  e  impurezas,  grupo I,
feijão comum, classe cores, do tipo
1. Produto deverá conter analise
contra  presença  de  agrotóxico.
Embalado   em   pacote   plástico
atóxico,   com  identificação  do
produto, marca, fabricante e data
de validade.

Embalagem Olkg

Informação   Nutricional   Mínima
(Porção de 60g):

Valor energético 181 kcal
Carboidratos 30g
Proteínas 12g
Gorduras Totais Og
Gorduras Saturadas Og
Gorduras Trans Og
Fibra Alimentar 14g
Sódio 0 mg

quebrados.  Produto deverá conter
analise   contra   presença   de
agrotóxico. Deverá apresentar grãos
Íntegros e soltos após a cocção.
Isento  de  sujidades,  materiais
estranhos,    fermentação,   mofo,
odores  estranhos.   A  embalagem
primaria  do  produto  deverá  ser
pacote     plástico      atóxico,
transparente,       termossoldado,
resistente.  A  embalagem  deverá
conter externamente os  dados  de
identificação, procedência.
Embalagem: 05kg

Informação   Nutricional   Mínima
(Porção de 50g de arroz cru):

Valor energético 175 kcal
Carboidratos 39g
Proteínas 3,5g
Gorduras Totais Og
Gorduras Saturadas Og
Gorduras Trans Og
Fibra Alimentar Og
Sódio 0 mg

Pct

Pct

01

03

03

02
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2,54

2,49

4,30

2,54

2,49

2,15

GABI
NACIONAL
500GRS

ODERICH
NACIONAL
350GRS

DONA BENTA
NACIONAL
500GRS

Farinha  de  mandioca  tipo  01:
Produto  obtido  da  moagem  das
melhores raizes de mandioca,  sem
sujidades e impurezas de qualquer
natureza, classe fina, grupo seca
do  tipo  1,  com  baixa  acidez,
embalado em pacote plástica atóxica
com  identificação  do  produto,
marca,   fabricante  e  data  de
validade.

Embalagem: 500 grs

Informação    Nutricional   Minima
(Porção de 50g):

Valor energético 168 kcal
Carboidratos 40g
Proteínas 0,5g

Extrato    de    Tomate    simples
concentrado. Ingredientes: Tomate,
açúcar e sal, não devendo conter
glúten   e   nem   conservantes.
Embalagem,  com  identificação  do
produto, marca, fabricante, prazo
de validade.

Embalagem: sachê ou lata contendo
350 grs

Informação   Nutricional   Minima
(Porção de 15g):
Valor energético 12 kcal
Carboidratos 2,0g
Proteínas Og
Gorduras Totais Og
Gorduras Saturadas Og
Gorduras Trans Og
Fibra Alimentar Og
Sódio 75 mg

Macarrão Espaguete n 8 com ovos:
Ingredientes:   Sêmola  de  trigo
enriquecida  com  ferro  e  ácido
fólico,  ovos,  corantes  naturais
(cúrcuma e urucum). Contém glúten,
empacotado em embalagem plástica
atóxica   com  identificação   do
produto, marca, fabricante e data
de validade.

Embalagem: 500grs

Informação   Nutricional   Minima
(Porção de 80g):

Valor energético 259 kcal
Carboidratos 54g
Proteínas 6,5g
Gorduras Totais l,lg
Gorduras Saturadas 0,2g
Gorduras Trans Og
Fibra Alimentar l,5g

Gorduras Trans Og
Fibra Alimentar l,3g
Sódio Omg
Ferro 2,lmg
Ácido Fólico 75mcg

Pct

Sac
hê/
Lat

a

Pct
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5,80

5,74

2,64

2,90

2,87

2,64

SINHÁ
NACIONAL
500GRS

GUARANI
NACIONAL
1KG

BAUDUCCO
NACIONAL
200GRS

Fubá de Milho enriquecido c/ ferro
e  ácido  fólico:   Fubá  mimoso,
enriquecido  com  ferro  e  ácido
fólico  de  primeira  qualidade,
empacotado em embalagem plástica
atóxica,   com  identificação  do
produto, marca, fabricante e data
de validade.

Embalagem: 500 grs

Informação   Nutricional   Mínima
(Porção de 50g):

Valor energético 17 0 kcal
Carboidratos 36g
Proteínas 3,4g
Gorduras Totais 0,8g
Gorduras Saturadas Og
Gorduras Trans Og
Fibra Alimentar 2,4g
Sódio Omg

Açúcar refinado Especial:  Açúcar
refinado  embalado  em    pacote
plástica atóxica, com identificação
do  produto,  marca,  fabricante,
prazo de validade.

Embalagem 01 kg

Informação    Nutricional   Minima
(Porção de 5g)

Valor energético 20 kcal
Carboidratos 5,0g

Biscoito   Salgado   Tipo   Cream
Cracker: Ingredientes: Farinha de
trigo enriquecido com ferro e ácido
fólico,  gordura vegetal,  açúcar,
sal,  farinha de rosca,  fermentos
químicos: bicarbonato de amõnio e
bicarbonato  de  sódio.   Podendo
conter outros  ingredientes desde
que  mencionados.  Contém  Glúten.
Embalado  em pacote  plástico  ou
aluminizado      atóxica      com
identificação   produto,   marca,
fabricante,  data  de  validade  e
peso.

Embalagem: 200 grs

Informação   Nutricional   Mínima
(Porção de 30g):

Valor energético 120 kcal
Carboidratos 17g
Proteínas 3,3g
Gorduras Totais 4,0g
Gorduras Saturadas 2g
Gorduras Trans Og
Fibra Alimentar l,0g
Sódio 130mg.

Gorduras Totais Og
Gorduras Saturadas Og
Gorduras Trans Og
Fibra Alimentar 2,5g
Sódio lOmg

Pct

Pct

Pct
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5,92

4,55

4,20

4,90

5,92

4,55

4,20

4,90

ENJOY
NACIONAL
400GRS

PELE
NACIONAL

OLÉ
NACIONAL
520GRS

ENJOY
NACIONAL
400GRS

Achocolatado em Pó:  Ingredientes:
Açúcar, cacau em pó, sal, vitaminas
(A, C, BI, B2, niacina, B6, B12),

minerais  (ferro,  zinco),  aroma e
emulsificante (lecitina de Soja).
Podendo conter outros ingredientes
desde que mencionados. Embalado em
pacote  plástico  ou  aluminizado
atóxica   com   identificação   do
produto, marca, fabricante e prazo
de validade. Contém glúten.

Café Torrado e moido: Combina os
grãos   das   melhores   regiões
cafeeiras, torrados no ponto ideal,
oferecendo uma bebida deliciosa,
forte e encorpada. Acondicionada em
pacote aluminizado tipo almofada,
com  identificação  do  produto,
marca,   fabricante,   prazo   de
validade.

Embalagem: de 250 grs

Polpa  de  Tomate:  Ingredientes:
Tomate, sal e açúcar, Não contém
glúten. Embalado em caixa cartonada
com informações do produto, marca,
fabricante e data de validade.

Embalagem: 520 grs

Informação    Nutricional   Minima
(Porção de 60g):

Valor energético 18 kcal
Carboidratos 4,lg
Proteínas 0,7g
Gorduras Totais Og
Gorduras Saturadas Og
Gorduras Trans Og
Fibra Alimentar 0,6g
Sódio 80mg

Mistura Para Bolo Diversos Sabores:
Ingredientes:  Farinha  de  trigo
enriquecido  com  ferro  e  ácido
fólico,  açúcar,  amido de milho,
fermentos químicos bicarbonato de
sódio, fosfato de alumínio e sódio,
fosfato  monocálcico,  pirofosfato
ácido  de  sódio,  antiumectante,
aroma.   Podendo   conter   outros
ingredientes desde que mencionados.
Contém Glúten. Embalado em pacote
plástico ou aluminizada atóxica com
identificação   produto,   marca,
fabricante,  data  de  validade  e
peso.

Embalagem: 400 g

Informação  Nutricional  Minima  (
Porção de 35g):
Valor energético 120 kcal
Carboidratos 28 g
Proteínas l,5g

Pct

Pct

Cx

Pct
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01
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01
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5,40

6,35

2,64

5,40

6,35

0,88

TECNUTRI
NACIONAL
200GRS

SADIA
NACIONAL
240GRS

ENJOY
NACIONAL
25GRS

Suco  -Pó para preparo  de bebida
(vários   sabores):   Ingredientes:

Açúcar, acidulante  ácido citrico,
regulador de acidez, edulcorantes,
aroma,     espessantes,     corante
inorgânico, antiumectante. Podendo

Lingüiça  Fininha:   Ingredientes:
Carne suina, sal, proteína de soja,
páprica,  açúcar,  podendo  conter
outros  ingredientes  desde  que
mencionados.  Embalado  em pacote
plástico  com  identificação  do
produto, marca, fabricante e data
de  validade.     Devendo  conter
Registro    no    Ministério    da
Agricultura SIF.

Embalagem: 240 grs

Informação   Nutricional   Minima
(Porção de 50g):

Valor energético 160 kcal
Carboidratos Og
Proteínas 7g
Gorduras Totais 13g
Gorduras Saturadas 4,6g
Gorduras Trans Og -
Fibra Alimentar Og
Sódio 490mg

Gelatina em Pó: vários sabores -
Contendo com ingrediente: Açúcar,
gelatina em pó, sal,   reguladores
de acidez (ácido fumárico e citrato
de  sódio) ,  aroma,  edulcorantes
artificiais  ciclamato  de  sódio,
aspartame e acessulfame de potássio
e corante(s). Podendo conter outros
ingredientes desde que mencionados.
Contém glúten. Contém fenilalanina.
Embalado     em    caixas     com
identificação  do produto,  marca,
fabricante e data de validade.

Embalagem: caixa contendo 25grs

Informação    Nutricional   Minima
(Porção de 6g):

Valor energético 20 kcal
Carboidratos 3,0g
Proteínas l,2g
Sódio 50mg

Embalagem: 400 grs

Informação    Nutricional   Mínima
(Porção de 20g):

Valor energético 77kcal
Carboidratos 18g
Proteínas Og
Fibra Alimentar Og
Sódio 16mg
Vitamina A 180 mcg
Vitamina C 13 mg
Gordura Trans 0 g
Ferro 4,0 mg
Zinco 2,0 mg

Pct
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2,85

3,30

3,40

2,85

3,30

3,40

BAUDUCCO
NACIONAL
170GRS

VAL
NACIONAL
300GRS

ODERICH
NACIONAL
300GRS

Biscoito       Tipo       Maisena:
Ingredientes:  Farinha  de  trigo
enriquecida  com  ferro  e  ácido
fólico,  açúcar,  gordura vegetal,
açúcar  invertido,   amido,   sal,
fermentos químicos e emulsificante
lecitina de soja. Podendo conter
outros  ingredientes  desde  que
mencionados.     Contém    Glúten.
Embalado em pacote plástico atóxica
ou aluminizado com identificação
produto, marca, fabricante, data de
validade.

Embalagem: 170 grs

Informação   Nutricional   Minima
(Porção de 30g):

Valor energético 115 kcal
Carboidratos 19g
Proteínas 2,5g
Gorduras Totais 3,4g
Gorduras Saturadas l,0g

Goiabada em Barra:  Ingredientes:
Polpa de goiaba e/ou goiaba, açúcar
e acidulante. Podendo conter outros
ingredientes desde que mencionados.
Embalada   em   pacote   plástica
atóxica,   com  identificação  do
produto, marca, fabricante e data
de validade.

Embalagem: 300 grs

Informação   Nutricional   Minima
(Porção de 20g):

Valor energético 50 kcal

Tempero  Completo  sem  pimenta:
Ingredientes:  Sal,  cebola,  alho,
orégano, salsa e cominho. Podendo
conter outros ingredientes desde
que mencionados. Não contem glúten.
Embalagem pote com identificação do
produto, marca, fabricante e data
de validade.

Embalagem: pote contendo 300 grs

Informação   Nutricional   Minima
(Porção de 5g):
Sódio 1850 mg

conter outros  ingredientes desde
que mencionados.   Contém glúten.
Embalagem tipo pacote/sachê de 200
gramas,   com   identificação   do
produto, marca, fabricante e prazo
de validade.

Embalagem 200 grs

Informação   Nutricional   Minima
(Porção de 4g):

Valor energético 10 kcal
Carboidratos 2,5 g
Sódio 35 mg

Pct

Pct

Pot
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8,40

1,70

3,90

4,20

0,85

1,30

COAMO
NACIONAL
900ML

APTI
NACIONAL
19SRS

RITTER
NACIONAL
25GRS

Óleo  de  Soja refinado:  Produto
obtido de soja de melhor qualidade,
acondicionado  em  embalagem  tipo
pet, com identificação do produto,
marca,   fabricante  e  data  de
validade.

Embalagem: 900ml

Informação   Nutricional   Minima
(Porção de 13ml):

Valor energético 108 kcal
Carboidratos Og
Proteinas Og
Gorduras Totais 12 g
Gorduras Saturadas 2,0g
Gorduras Trans 0 g
Gorduras monoinsaturadas 3,0g
Gorduras poli-insaturadas 6,0 g
Colesterol Omg
Fibra Alimentar Og
Sódio Omg
Vitamina E 2,Omg

Caldo  de  Carne:  Preparado  para
caldo de carne, composto de sal,
gordura  vegetal,  amido,  açúcar,
salsa em flocos, pimenta vermelha
em pó, louro, alho, carne bovina em
pó, aromatizantes, realçadores de
sabor, corantes (caramelo e urucum)
e acidulante. Podendo conter outros
ingredientes desde que mencionados.
Embalagem  com  identificação  de
produto, marca, fabricante e prazo
de validade.

Embalagem:   caixa   de   papelão
contendo 19grs (contendo 2 cubos)

Barras de Cereal sabor Morango com
cobertura     sabor     Chocolate:
Ingredientes:   aveia,   cobertura
sabor chocolate, flocos de cereais,
morango desidratado, aromatizante,
leite em pó desnatado,  pasta de
cacau, açúcar, cacau em pó. Podendo
conter outros  ingredientes desde
que  mencionados.    Embalada  em
embalagem plástica ou aluminizada
atóxica,   com  identificação  do
produto,    marca,     fabricante,
validade e peso. Contém glúten.

Embalagem: 25 grs

Informação   Nutricional   Minima
(Porção de 25g):

Valor energético 90 kcal
Carboidratos 18g
Gorduras Saturadas 1 g
Gorduras Trans Og
Fibra Alimentar 0,7g
Sódio 20 mg

Gorduras Trans Og
Fibra Alimentar 0,8g
Sódio 95mg

Pet

Cx
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2,55

2,55

2,05

4,20

2,55

2,55

2,05

4,20

ODERICH
NACIONAL
200GRS

ODERICH
NACIONAL
200GRS

VISCONTI
NACIONAL
125GRS

GOMES DA COSTA
NACIONAL
125GRS

Ervilha em conserva: Ingredientes:
Ervilhas,  água,  açúcar  e  sal.

Milho    Verde    em    conserva:
Ingredientes:  Milho verde,  água,
açúcar e sal. Podendo conter outros
ingredientes desde que mencionados.
Não devendo conter glúten. Embalado
em caixa cartonada ou lata,  com
informações  do  produto,  marca,
fabricante e data de validade.

Embalagem: 200 g (peso drenado)

Informação    Nutricional    Mínima
(Porção de 130g):

Valor energético 100 kcal
Carboidratos 14 g
Proteínas 4,Og
Gorduras Saturadas 0, 5 g
Gorduras Trans Og
Fibra Alimentar 5 g

Biscoito Recheado sabores diversos:
Ingredientes:  Farinha  de  trigo
enriquecida  com  ferro  e  ácido
fólico,  açúcar,  gordura vegetal,
farinha     de     rosca,     sal,
emulsificante  lecitina  de  soja.
Podendo conter outros ingredientes
desde  que  mencionados.   Contém
Glúten. Embalado em pacote plástico
ou   aluminizado,   atóxica   com
identificação   produto,   marca,
fabricante, data de validade.

Embalagem 125g

Informação   Nutricional   Mínima
(Porção de 30g):

Valor energético 128 kcal
Carboidratos 17g
Proteínas 2g
Gorduras Totais 5g
Gorduras Saturadas l,8g
Sódio 30mg

Sardinha  em  conserva:  em  óleo
comestível, preparada com pescados,
com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprio,  isento  de  ferrugem  e
danificações nas latas, sujidades,
parasitas e larvas.   Não devendo
conter glúten. Embalado em lata.

Embalagem: 125 grs (peso liquido)

Informação   Nutricional   Mínima
(Porção de 60g)

Valor energético 110 kcal
Carboidratos Og
Proteínas 12g
Gorduras Totais 6g
Gorduras Saturadas lg
Gorduras Trans Og -
Fibra alimentar Og
Sódio 315mg

Cx/
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1.1.2.   Os produtos não poderão possuir data de validade para o consumo
inferior a 70% (setenta por cento) do prazo de sua industrialização.

CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE ENTREGA
2.1.0 fornecimento deverá ser prestado de acordo com as especificações
constantes do edital,  na forma prevista na proposta naquilo que não o
contrariar, dentro dos prazos estabelecidos.
2.2.A(s)  autorização (ões)  para  fornecimento  serão  encaminhadas  por
quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo
recebimento  por  parte  da  Contratada,  inclusive  fac-simile  e  correio

eletrônico.

LOTE 01
2.3.As cestas deverão ser entregues em caixas de papelão litografado,
ondulado  (reforçado e sem folgas)  e tamanho necessário para o perfeito
acondicionamento dos gêneros alimentícios.

2,502,50

TEGEDA
NACIONAL
CAIXA      DE
PAPELÃO
ESPECIAL
(LITOGRAFADA,

ONDULADA
REFORÇADA   E
SEM FOLGAS)

Caixa     de     Papelão     para
acondicionamento - Caixa de papelão
especial,    qualidade   BC   com
impressão conforme legislação, nas
medidas  considerando  o  perfeito
acondicionamento dos produtos.
Observação:  A  caixa  de  papelão
deverá ser litografada,  ondulada
(reforçada e sem folgas) e tamanho
necessário   para    o   perfeito
acondicionamento    dos    gêneros
alimentícios.
Nas   02   (duas)   laterais   do
comprimento  de  cada  caixa  de
papelão deverá constar o nome e
brasão da Prefeitura,  nas  cores
intituladas no lay out no Anexo
VIII, bem como, em suas 02 (duas)
laterais       da       largura:
dados/informações    da    empresa
Contratad e data de validade.
Em pelo menos uma das laterais da
caixa de papelão, deverá constar um
código  de  barras  bidimensional
informando  sobre  a  garantia  de
origem e código seqüencial   que
permitirá   a rastreabilidade   da
cesta básica versus a confirmação
de recebimento pelo municipe de
forma on line.

Podendo conter outros ingredientes
desde que mencionados. Não devendo
conter glúten. Embalada em caixa
cartonada   ou   lata,   contendo
informações  do  produto,  marca,
fabricante e data de validade.

Embalagem: 200g (peso drenado)

Informação   Nutricional   Minima
(Porção de 130g):

Valor energético 120 kcal
Carboidratos 18g
Gorduras Saturadas Og
Gorduras Trans Og
Fibra Alimentar 5 g

Cx0127
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2.3.1.Nas 02 (duas) laterais do comprimento de cada caixa de papelão
deverá constar o nome e brasão da Prefeitura, nas cores intituladas no
lay out no Anexo VIII, bem como, em suas 02 (duas) laterais da largura:
dados/informações da empresa Contratada e data de validade.

2.3.2.Em pelo menos uma das laterais da caixa de papelão, deverá constar
um código de barras bidimensional informando sobre a garantia de origem
e código seqüencial  que permitirá  a rastreabilidade  da cesta básica.

2.3.3.As caixas de papelão deverão ser resistentes o suficiente para
suportarem o empilhamento de no minimo 05  (cinco)  caixas, bem como,
deverão suportar o peso minimo de 25kg cada.

2.3.4.Será  considerada  imprópria  e  será  recusada,  a  embalagem
defeituosa, amassada ou inadequada, que exponha o produto à contaminação
e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do mesmo.

2.3.5.Não será permitido nas embalagens, o emprego de dizeres, gravuras
ou desenhos que induzam o erro ou equivoco, quanto à origem geográfica,
qualidade e quantidade do produto.

2.4.A entrega será parcelada pelo prazo de 12 (doze) meses e deverá ser
efetuada ponto a ponto, com estimativa de entrega mensal de 7.500 cestas
básicas.

2.4.1.  Qualquer alteração de local de entrega será previamente informada
à Contratada, no momento da solicitação.

2.5.Todas as entregas deverão ser concretizadas em período máximo de 20
(vinte) dias corridos a contar da Autorização de Fornecimento, sendo que as
datas de inicio e fim dos trabalhos serão determinadas individualmente por
bairros e ruas respectivamente, e com a devida indicação do período a ser
realizado, ou seja, na parte da manhã da tarde ou noite, incluindo-se os
retornos na proporção de até 01 (uma) vez em cada residência, fator este
motivado pela ausência do morador beneficiado, sendo que, o retorno necessário
será feito posteriormente a tentativa frustrada de entrega, não podendo
exceder ao prazo máximo de 24  (vinte e quatro) horas até a sua devida
efetivação, havendo necessidade, será determinado dia e horário marcado em
função de atividades profissionais do morador.

2.6.As entregas poderão não ser realizadas respeitando o mesmo roteiro de
bairros e ruas todos os meses,  haverá alternância de qual bairro terá
prioridade no mês, esta determinação será feita mensalmente pela SEAIS -
Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social através de ofício, e
será elaborado de acordo com as necessidades e dificuldades visualizadas
pelas Assistentes Sociais desta Secretaria para o beneficiamento mais rápido
e com URGÊNCIA às famílias mais necessitadas por motivos diversos, e serão
visualizadas  e  analisadas  pelas  funcionárias  da  Secretaria,  com  o
acompanhamento  direto  da  Secretária  para  o  devido  direcionamento  das
prioridades, podendo haver alternâncias de início de trabalhos de entrega no
sistema Porta a Porta por bairros ou ruas,  após análise minuciosa das
necessidades individuais de cada família beneficiada pelo programa.
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Manhã

Tarde

Manhã

Periodo

28deJulho

Sylvia

Sylvia

Rua

Fundação

NovaGerty

NovaGerty

Bairro

80unidades

50unidades

35unidades

Quantidade

08.02.2019

07.02.2019

07.02.2019

Data

2.7.Fica a contratada obrigada a proceder à entrega em periodo noturno, na
proporção de 20%  (vinte por cento) do quantitativo de Cestas Básicas de
Alimentos,  caso não seja possivel no periodo diurno,  conforme estudos
realizados pela Secretaria de Assistência e Inclusão Social - SEAIS.

2.8.Após estas tentativas e sem o sucesso de execução do serviço, as Cestas
Básicas de Alimentos não entregues, em uma proporção de 10% (dez por cento),
deverão ser mantidas montadas e armazenadas pela contratada em seu depósito,
posteriormente deverão ser encaminhadas para a SEAIS - Secretaria Municipal
de Assistência e Inclusão Social, de acordo com as solicitações diárias em
um primeiro lote de no máximo 100 (cem) unidades, motivado pela falta de
espaço para armazenamento. O remanescente deverá permanecer no deposito da
Contratada. Sendo entregue conforme solicitação do SEAIS.

2.9.Assim que entregue este primeiro lote, será necessário o complemento
diário de Cestas Básicas de Alimentos em volume variável, e com atendimento
em prazo máximo de 02 (duas) horas, sendo sua solicitação feita via documento
oficial da Secretaria, com a indicação da quantidade de Cestas Básicas de
Alimentos necessárias para complemento do estoque regulador, considerando a
retirada  realizada  pelo  beneficiário  pelo  programa  no  dia  anterior,
quantidade esta variável e de difícil previsão, sendo necessário a sua
reposição  em qualquer  quantidade  ao  SEAIS  -  Secretaria  Municipal  de
Assistência e Inclusão Social, de forma a manter o número Minimo de 100 (cem)
unidades de Cestas Básicas de Alimentos nas dependências da Secretaria.

2.10.DA DEFINIÇÃO DE ROTEIROS:
2.10.1.Os roteiros das entregas deverão ser gerados conforme definição
pré estabelecida pela SEAIS - Secretaria Municipal de Assistência e
Inclusão Social, e com as variáveis de inicio por indicação de bairro a
ter as entregas inicialmente, de acordo com as necessidades verificadas
conforme item anterior.

2.10.2.A listagem dos beneficiários será definida antecipadamente pela
SEAIS,  respeitando  os  critérios  de  prioridade  de  atendimento  e
abrangência, sendo de responsabilidade da CONTRATADA a emissão de recibos
de entrega das cestas básicas aos municipes, contendo nome, endereço,
matricula no SEAIS, e campos para preenchimento de número de documento
(CPF) , assinatura e código de barras de identificação do beneficiário com
as mesmas informações constantes no cartão, garantindo a entrega em caso
de eventual impossibilidade de  uso ou porte do cartão beneficio.

2.10.3.A Contratada ficará responsável pelo gerenciamento logístico das
entregas, efetuando a roteirizaçâo das ruas de cada bairro, considerando
a extensão total da cidade que é de 15,331 km2, divididos em 15 bairros:
Barcelona, Boa Vista, Centro, Cerâmica, Fundação, Jardim São Caetano,
Mauá, Nova Gerty, Olímpico, Oswaldo Cruz, Prosperidade, Santa Maria, Santa
Paula, Santo Antônio e São José.

2.10.4.A forma de solicitação e liberação dos quantitativos será a
exemplificada abaixo:
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2.11.DOS RELATÓRIOS PARA GERENCIAMENTO:

2.11.1.Deverão ser entregues diariamente ao final dos roteiros, os
relatórios de acordo com o itinerário diário de cada veiculo, encaminhado
ao responsável pelo acompanhamento da execução dos serviços de entregas
realizadas pela contratada, sendo este indicado pela SEAIS - Secretaria
Municipal de Assistência e Inclusão Social:

a)Quantidade de cestas entregues aos beneficiários;
b)Quantidade de cestas não entregues, e as ocorrências;
c)Informações recebidas dos beneficiários para melhoria dos serviços;
d)Ocorrências de reclamações sobre atendimento;
e)Questionamento sobre a qualidade dos produtos e serviços;
f)Outros.

2.11.2.A Classificação dos  relatórios  será determinada conforme a
necessidade da SEAIS - Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão
Social diariamente, podendo ser por nome, bairro, rua, frota e data.

2.12.DA FROTA PARA ENTREGA
2.12.1.Os veículos necessários para transporte dos produtos em zona
urbana da cidade de São Caetano do Sul deverão estar em bom estado de uso
e possuir número suficiente para entrega total das cestas básicas de
alimentos, em um periodo máximo de 20 (vinte) dias corridos, a contar da
data da Autorização de Fornecimento, conforme descritivo do sistema de
entrega mencionado anteriormente.

2.12.2.Antes do inicio dos trabalhos, a Contratada deverá apresentar
cópia autenticada de documento (conforme item 12.6, letra "b.5"), que
comprove a regularidade do veiculo a ser utilizado para os trabalhos, bem
como, posteriormente disponibilizá-lo para uma fiscalização em local a
ser determinado pela SEAIS - Secretaria Municipal de Assistência e
Inclusão Social, no municipio de São Caetano do Sul, para a devida
constatação do estado que se encontram os veiculos a serem utilizados
para realização dos trabalhos.

2.12.3.Poderá um representante da SEAIS- Secretaria Municipal de São
Caetano do Sul, acompanhar a devida entrega das cestas, para verificação
da qualidade dos serviços ora prestados e da aceitabilidade do programa
pelo beneficiário, com a realização de pesquisa em campo. Estas visitas
poderão  ser  realizadas  semanalmente  e  em data  aleatória,  mediante
comunicação prévia da Secretaria gestora,  havendo a necessidade da
Contratada antes de realizar a entrega deste dia, fornecer a SEAIS o
roteiro já estabelecido. Dirigir-se a SEAIS- Secretaria Municipal de
Assistência e Inclusão Social para que a(o) funcionária (o) acompanhe o
processo de entrega determinado em roteiro

2.12.4.Este (a) funcionário(a), além do acompanhamento da qualidade dos
serviços prestados neste ato, e a pesquisa interna, ainda emitirá parecer
técnico sobre como foram realizados os trabalhos e a forma de contato

Sábado

Noite

Tarde

Tarde

F.Matarazzo

Tietê

F.Matarazzo

Martoreli

Fundação

NovaGerty

Fundação

Fundação

2unidades

óunidades

22unidades

150unidades

12.02.2019

09.02.2019

08.02.2019

08.02.2019
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entre o funcionário da empresa contratada e o municipe beneficiado pelo
programa para análise e qualificação dos serviços.

2.13.PROFISSIONAIS PARA ENTREGA
2.13.1.Os profissionais para execução dos serviços terão que estar
devidamente uniformizados com identificação, através de crachás, sendo
que, para cada veiculo utilizado,  será necessário a presença de um
motorista profissional habilitado para tal atividade e um ajudante para
carregamento e descarregamento das cestas de alimentos a serem entregues.

2.13.2.A critério da Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão
Social - SEAIS, poderá a qualquer tempo haver a indicação de uma Assistente
Social da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, para acompanhamento
da entrega das cestas básicas.

2.14.DO CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO

2.14.1.A empresa vencedora do certame deverá providenciar equipamento
eletrônico especifico para controle da distribuição de cestas básicas,
através   de   cartão  magnético  personalizado,   com  as   seguintes
características:

a)Equipamento portátil ou smartphone, capaz de realizar o controle de
entrega de cestas básicas através da utilização de código de barras,
sem a necessidade de energia elétrica e com porta de comunicação para
a extração dos dados armazenados;

b)Comunicação on Une para acesso remoto em tempo real, possibilitando
acompanhamento da retirada das cestas básicas a qualquer momento;

c)Oferecer informações especificas no visor no momento da leitura do
código de barras, referentes à data e hora, sucesso na retirada da
cesta, bloqueando a possibilidade de entrega de mais de uma cesta no
mesmo período de distribuição, por parte de um mesmo beneficiário;

d)Software  de  tratamento  e  gerenciamento,  contendo  as  seguintes
informações: nome e matricula do municipe carente, data e hora da
retirada da cesta, relatório informando quem retirou e quem não retirou
as cestas, com suas totalizações;

e)Capacidade de armazenamento suficiente para um periodo minimo de 15
(quinze) dias, observando a quantidade de beneficiários e retiradas;

f)Funcionamento sem energia elétrica de forma a não impedir o controle
de saida das cestas;
g)Configuração  do  horário  de  verão  para  mudança  automática  do
equipamento;

h) Capacidade TCP/IP nativo na placa, possibilitando a extração dos
dados sob comando remoto, permitindo seu armazenamento em local de rede
interna da Contratante;

i) Capacidade de integração com o sistema.

2.14.2.Em caso de perda  ou  roubo  do  cartão A Contratada deverá
providenciar o bloqueio e a inutilização do mesmo.
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2.14.3.Após o primeiro bloqueio, deverá ser emitido novo cartão ao
beneficiário, sem ônus para a Contratante, que fará a entrega mediante
recibo.

2.14.4.Caso ocorram novas perdas dos respectivos cartões a Contratante
irá adotar as medidas cabiveis ao caso, sendo que o custo da nova emissão
do cartão será ressarcido à Contratada.

2.14.5.A contratada deverá disponibilizar à  SEAIS,  equipamento ou
smartphone que lhe possibilite realizar o controle após a entrega de
cestas aos municipes, nos casos em que a contratada não obtenha êxito nas
duas tentativas anteriores.

2.15. Por tratar-se de contratação por estimativa, o pagamento será efetivado
com base no pedido mensal da Contratante à Contratada e atestação, nos termos
do cadastro do programa de Auxilio-Alimentação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1. 0 prazo de vigência da presente contratação será de 12 (doze) meses,
contados a partir da assinatura do presente ajuste, podendo ser prorrogado
por iguais e sucessivos periodos, a critério das partes, nos termos do artigo
57, inciso II, da Lei Federal n 8666/93.

CLÁUSULA QUARTA -RECURSOS, PAGAMENTO E REAJUSTE CONTRATUAL.

4.1.As  despesas  com  a  execução  do  presente  onerarão  as  dotações
orçamentárias competentes da Contratante, à época dos efetivos pedidos à
Contratada:
ns:02.08.01.08.122.0350.2.036.3.3.90.32;
02.16.04.08.122.0350.2.035.3.3.90.32. - VERBAS DO TESOURO MUNICIPAL.

4.2.Os pagamentos serão efetivados em 15 dias fora a quinzena contados da
data em que for atestado o fornecimento dos materiais ou a prestação de
serviços. A atestação será efetuada no prazo máximo de 5 dias úteis após
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a qual deverá ser aprovada, conferida e
assinada pelo Setor Requisitante e encaminhada posteriormente, à Seção de
Contabilidade para lançamento e demais providências, na conta bancária da
Contratada, Banco BRADESCO, agência n 0112, conta n 1305-6.

4.2.1. Somente haverá a liberação, pela Secretaria Municipal da Fazenda,
do pagamento devido à Contratada, quando da apresentação, pela Unidade
Requisitante, de certidão devidamente assinada pelo secretário, conforme
disposições contidas na Portaria n 18.279, de 06 de janeiro de 2005.

4.3.Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal,  fica
interrompido o prazo para o pagamento, sendo iniciada a nova contagem somente
após a regularização dessa documentação.

4.4.Ocorrendo atraso injustificado na liberação do pagamento, a Contratante
poderá ser penalizada com multa de mora correspondente a 0,01% (um centésimo
de percentual) ,  do valor a ser pago,  por dia de atraso até seu efetivo
pagamento.

4.5.Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou
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inadimplência contratual.

4.6.Os pagamentos serão efetuados através de ordem de pagamento bancário
para qual deverão constar os dados bancários no corpo da nota fiscal.

4.7.Os pagamentos ficarão condicionados à apresentação pela DETENTORA dos
seguintes documentos, devidamente atualizados:

4.7.1.Certidão negativa de débitos referente a todos os tributos
federais e à Divida Ativa da União por elas administrados, abrangendo
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a M' do
parágrafo único do art. 11 da Lei n 8.212, de 24 de julho de 1991;

4.7.2.Certificado de regularidade de situação perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

4.7.3.Prova  da  regularidade  para  com o  Cadastro  de  Informativo
Municipal - CADIN Municipal.

4.7.4.Certidão negativa de débitos trabalhista - CNDT

4.7.5.Certidão negativa de débitos tributários mobiliários expedida
pela Secretaria Municipal da Fazenda do Município de São Caetano do sul OU
caso a empresa não seja inscrita no Cadastro de Contribuintes Mobiliários
do Município de São Caetano do Sul, deverá apresentar declaração, firmada
por seu representante legal, sob as penas da lei, de que não é cadastrada
e de que nada deve a esta Municipalidade relativamente aos tributos
relacionados com a prestação licitada.

4.8.Os preços serão fixos e irreajustáveis nos termos da Lei Federal
10.192/2001, sendo que na hipótese de prorrogação contratual, após o periodo
de 12 (doze) meses, os preços poderão ser reajustados com base no Índice do
IGPM da FGV, ou outro índice que vier a substituí-lo, mediante requerimento
da Contratada.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

5.1.Executar nas condições previstas neste Edital;

5.2.Todas  as  despesas  decorrentes  de  seguros,  transporte,  frete,
carregamento, descarregamento, monitoramento e rastreamento de veículos via
satélite, e outras para gerenciamento logístico, encargos trabalhistas e
previdenciários, tributos, embalagem, e demais custos decorrentes direta e
indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação correrão por conta
exclusiva da empresa Contratada;

5.3.Manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com
as obrigações a serem assumidas, e com todas as condições de Habilitação e
Qualificação, exigidas no ato convocatório;

5.4.Compromete-se a entregar os produtos na forma de sua apresentação na
proposta, comprovando a marca, validade, procedência e demais características
dos produtos, os quais serão conferidos pela Contratante.

5.5.Entregar mensalmente os quantitativos solicitados.
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5.6.Substituir no local de entrega e no prazo ajustado, após notificação,
o produto recusado.

5.7.Fornecer,  a qualquer momento durante  a execução do  contratode
fornecimento, caso a Contratante julgue necessário, laudo bromatológicode
qualquer produto licitado, expedido por Universidades Federais e Estaduais
ou da Rede oficial do Ministério da Saúde, Ministério da Agriculturaou
Laboratórios credenciados e/ou autorizados pelo Ministério da Saúdeou
Agricultura  para  análise  de  alimentos,  com  o  fim de  comprovaras
características, bem como a qualidade do produto ofertado.

5.8.As despesas provenientes da análise serão de responsabilidade da
contratada.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

6.1.Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento;

6.2.Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Contrato;

6.3.Comunicar à Contratada sobre quaisquer irregularidades dos produtos
entregues;

6.4.Fiscalizar a entrega do objeto,  zelando pelo fiel cumprimento do
presente contrato,  promovendo  seu recebimento,  conferindo a qualidade,
especificação exigida dos mesmos, assim como os preços apresentados;

6.5.Responsabilizar-se pela lista de beneficiários cadastrados no programa
Auxilio Alimentação, devendo acompanhar as famílias e indivíduos, analisar a
situação  socioeconômica,   amparados  pela  legislação  pertinentes,   e
autoriza/cancelar a emissão de cartão magnético de controle eletrônico que
deverá ser fornecido pela Contratada.

CLÁUSULA SÉTIMA - SANÇÕES E RESCISÃO:

7.1.A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar
ou  retirar  o  instrumento  equivalente,  dentro  do  prazo  estabelecido
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a
juizo da Administração, nos termos da legislação municipal à multa de 20%
(vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

7.2.Poderão ainda ser aplicadas as seguintes sanções, em razão da execução:

7.2.1. Multa por atraso: 1% (um por cento) por dia sobre o valor da
parcela em atraso, até o limite de 10% (dez por cento) , podendo a
Prefeitura a partir do 10 dia considerar rescindido o Contrato, sem
prejuízo das demais sanções cabíveis.

7.2.1.1. 0 prazo para pagamento das multas moratórias será de 3
(três) dias úteis a contar da intimação da Contratada. A critério da

Administração, e sendo possível, o valor das referidas multas será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos à PMSCS, garantida a
ampla defesa nos termos da Lei.

7.3.Pela inexecução total do contrato, será aplicada à Contratada a multa
de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do ajuste.

7.4.Pela inexecução parcial do contrato será aplicada à Contratada a multa
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de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

7.5.Multa de 10%  (dez por cento), por descumprimento de quaisquer das
obrigações decorrentes do ajuste que não estejam previstas nos subitens acima,
a qual incidirá sobre o valor total do Contrato.

7.6.Além das multas acima, a Administração poderá, ainda, impor as seguintes
penalidades:

7.6.1.Advertência;

7.6.2.Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de
contratar com o Municipio de São Caetano do Sul, pelo prazo de até dois
anos;

7.6.3.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação.

7.7.Se a licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la
falsamente, enseja o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
impedida de contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das multas
previstas no Edital e demais cominações legais.

7.8.As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das
outras, quando cabíveis.

7.9.Constatada a inexecução contratual ou a hipótese do item 17.1, será a
Contratada intimada da intenção da PMSCS quanto à aplicação da penalidade,
concedendo-se prazo para interposição de defesa prévia, nos termos do art.
87, 2 e 3 da Lei Federal n 8.666/93.

7.10.Não sendo apresentada a defesa prévia pela Contratada ou havendo o
indeferimento da mesma quando interposta,  a Prefeitura providenciará a
notificação da Contratada quanto à aplicação da penalidade, abrindo-se prazo
para interposição de recurso administrativo, nos termos do artigo 109, I, "f"
da Lei Federal n 8.666/93.

7.10.1.Decorridas as fases anteriores, o prazo para pagamento das multas
será de 3 (três) dias úteis a contar da intimação da Contratada. A critério
da Administração, e sendo possível, o valor devido será descontado da
garantia prestada ou, sendo esta insuficiente, será descontado dos
pagamentos eventualmente devidos à Administração. Não havendo prestação de
garantia, o valor das multas será diretamente descontado do crédito que
porventura haja.

7.11.Se a Contratante decidir pela não aplicação da multa, o valor retido
será devolvido à Contratada.

7.12.É assegurado nos termos legais os prazos para o exercício do direito
da ampla defesa e do contraditório, na aplicação das sanções.

7.13.A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da LC
123/06, devidamente atualizada, caracterizará o crime de que trata o art. 299
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8.2. Em caso de não caucionamento em dinheiro, a Contratada se obriga a
renovar a garantia a cada periodo de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS:

9.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem
transcritos, o Edital do Pregão n 23/2019 com seus Anexos e a Proposta
Comercial, constantes no Processo Administrativo n 100.034/2019.

CLÁUSULA DÉCIMA - GESTOR CONTRATO

10.1.O(A) gestor(a) da presente contratação será o(a) responsável indicado
pelo(a) Secretário(a) de Assistência e Inclusão Social (Lote 01), para seus
respectivos itens, nos termos da Lei de Licitações em seu artigo 67 e
parágrafos, o(a) qual será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da
execução do termo contratual objeto do presente certame, procedendo o registro
das ocorrências e adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento
do ajuste, bem como, responsabilizar-se á pela vigência, com o conseqüente
controle dos prazos de inicio e término contratual, eventual prorrogação,
aditamentos e instauração de novo processo de licitação, caso seja deliberado
pela continuidade dos serviços.

10.2.Compreenderá na fiscalização aludida no item anterior, a atestação e
aprovação dos serviços prestados, de que os mesmos atendem as especificações
e finalidades contratuais, de forma a ser concretizado o pagamento.
10.3.O (A) Gestor(a) responderá administrativamente, civil e penalmente pelo

cumprimento do contrato ou instrumento equivalente, quando verificado
a  não  observância  dos  requisitos  acima  causando  prejuízo  à
Administração ou comprometimento das atividades procedimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO:
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7.14. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar
da intimação da empresa apenada. A critério da Administração e sendo possível,
o valor devido será descontado da importância que a empresa tenha a receber
da PMSCS. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como divida ativa,
sujeitando a devedora a processo executivo.

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

8.1. No presente ato a contratada comprova o recolhimento da garantia, sob
qualquer uma das modalidades previstas no artigo 56, da Lei Federal n.
8.666/93, correspondente a três por cento (3%) do valor do contrato e que
será liberado à Contratada, devidamente corrigido, caso em dinheiro, após
o fim do prazo de vigência e desde que tenha sido plenamente cumprido os
serviços, no importe de R$ 512.730,00 (quinhentos e doze mil, setecentos e
trinta reais).

do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da
sanção prevista de impedimento de licitar e contratar com a Administração do
Município de São Caetano do Sul.
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11.1. O foro competente para dirimir qualquer dúvida ou ação decorrente do
presente Contrato é o foro da Comarca de São Caetano do Sul, com renúncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Nada mais havendo a ser declarado, vai assinada pelas partes e testemunhas a
tudo presente e de tudo cientes, para que produza os regulares efeitos de
Lei e de Direito.
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