
Aos _iS__ dias do mês de ÇX^)jJ_t^CQ__, do ano de

2019 (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 seu

Responsável pelo Expediente da Secretaria de Educação, FABRICIO

COUTINHO  DE  FARIA,  brasileiro,   portador  da   Carteira  de

Identidade n 32087908-2 e inscrito no CPF/MF sob n 28046903850,

doravante denominados simplesmente "Contratante", e, de outro

lado, a empresa INSTITUTO NUTRA E VIVA LTDA EPP, com sede na

Alameda Brilhante, n . 673, Santana de Parnaiba, São Paulo/SP,

inscrita no CNPJ/MF sob o n. 0 9.217.185/0001-65, neste ato

representada por MARIA CRISTINA RUBIN CAMARGO, portador da

Cédula de Identidade RG n.10.477.937-8, inscrito no CPF/MF n .

054.757.458, residente e domiciliado na Alameda Brilhante, 673,

Alphaville - Santana de Parnaiba-SP, 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 Pregão, a Contratação de Empres

Especializada para a  Prestação de  Serviços de  Con^ultoria e

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

CONSULTORIA EM NUTRIÇÃO, QUE ENTRE SI

FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO

CAETANO DO SUL E A EMPRESA INSTITUTO

NUTRA E VIVA LTDA EPP, ORIUNDA DO

PROCESSO N . 13960/2019 - PREGÃO

PRESENCIAL N. 68/2019.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1.A Ordem  de  Inicio  dos  Serviços  será  encaminhada  por

quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação do

respectivo recebimento por parte da Detentora, inclusive correio

eletrônico .

2.2.Os  serviços  deverão  ser  prestados  de  acordo  com  as

especificações  constantes  do  edital,  na  forma  prevista  na

proposta, dentro dos prazos estabelecidos.

2.3.Os serviços deverão ser executados nas unidades escolares

do município, conforme relação abaixo, de segunda à sexta-feira

entre os horários das 08:00 às 17:00.

276.000,00

(DUZENTOS E

SETENTA E

SEIS MIL

REAIS)

R$ 15.056,00

R$ 38 . 069, 00

R$ 137.219,00

R$ 85 . 656,00

Valor Total

Valor Total Global

Capacitação de merendeiros (as) e lactaristas.

Supervisão para identificação e acompanhamento de escolares

com necessidades nutricionais especiais;

Supervisão higiênico-sanitária das escolas;

Avaliação nutricional dos escolares;

Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de

Serviços de Consultoria em Nutrição

Descritivo

01

Item

Nutrição,  conforme especificações técnicas estabelecidas neste

instrumento e valores descritos abaixo:
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Rua Paraíba, 646, Bairro Centro

Rua Mogi Guassú, 80, Bairro Olímpico
Rua Santa Rosa, 79, Bairro Centro

Rua Dr. Durval Vilalva, 126, Bairro
Fundação

Rua Ulysses Tornincasa, 160, Bairro
S ão Jos é

Estrada das Lágrimas, 320, Bairro São
Jos é

Rua Vieira de Carvalho, 525, Bairro
Nova Gerty

Av. Paranapanema, 670, Bairro Mauá

Rua Vanda, 73, Bairro Boa Vista

Rua Oriente, 333, Bairro Barcelona

Rua Cav. Ernesto Giuliano, 1050,
Bairro Olímpico

Rua Gonzaga, 241, Bairro Oswaldo Cruz

Rua Teffé, 460, Bairro Santa Maria

Rua Arlindo Marchetti, 508, Bairro
Santa Maria

Rua Coronel Camisão, 320, Bairro
Oswaldo Cruz

Rua Rafael Corrêa Sampaio, 584,
Bairro Santo Antônio

endereço

JOSÉ FERRARI

JOSÉ CORONA

JOSÉ AURICCHIO

JOÃO BARILE

JACOB JOÃO LORENZINX

IRINEU DA SILVA

INÊS DOS RAMOS

HELENA MUSUMECI

FRANCISCO FALZARANO

FORTUNATO RICCI

FERNANDO PIVA

EMÍLIO CARLOS

CASTORINA FARIA LIMA

ANTÔNIO DE OLIVEIRA

ABELARDO GALDINO PINTO

1" DE MAIO

ESCOLAS

ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDVQAÇÃO INFANTIL - JffKS.X. ?SÍ

Rua Ulisses Tornincasa, 160, Bairro
São Jos é

Rua Silvia, 1743, Bairro Oswaldo Cruz

Al. Conde de Porto Alegre, 1540,
Bairro Santa Maria

Rua Tenente Antônio João, 413, Bairro
Cerâmi ca

Rua Sebastião Gomes Lima, 60, Bairro
Nova Gerty

Rua Desirée Malateaux, 129, Bairro
Mauá

Rua Pernambuco, 100, Bairro centro

Rua Tomaso Tome, 270, Bairro Olímpico

Rua Dos Berilos, 113, Bairro
Prosperidade

Rua Flórida, 525, Bairro Barcelona

Rua Walter Figueira, 44, Bairro
Cerâmi ca

Rua Tupi, 300, Bairro Cerâmica

Av. Paraiso, 831, Bairro Olímpico

Rua Nestor Moreira, 360, Bairro
Cerâmica

Rua Herculano de Freitas, 265, Bairro
Fundação

Av . Papa João XXIII, 601, Bairro
Jardim São Caetano

ENDEREÇO

THEREZA COAN FIOROTTI

MATHEUS CONSTANTINO

MARILY CHINAGLIA BONAPARTE

MARIA SIMONETTI THOMÉ

MARIA PANARIELO LEANDRINI

MARIA D'AGOSTINI

JOSEFINA CIPRE RUSSO

JOSEFA DA CUNHA LEITE

GASTÃO VIDIGAL NETO

FERNANDO PESSOA

CLÁUDIO MUSUMECT

CANDINHA MASSEI FEDATO

ANTONIA CAPOVILLA TORTORELLO

ANGELA MÃSSEI

ALICE PINA BERNARDES

ALFREDO RODRIGUES

ESCOLAS '       ' , ,

ESCO^AS HOUXCISAIS INTEGRADAS ~ EHX'S
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Rua Conceição, 321, Bairro Santo
Antônio

Rua Oriente, 501, Bairro Barcelona

Rua Humberto de Campos, 550, Bairro
S ão Jo s é

Av. Vital Brasil Filho, 600, Bairro
Oswaldo Cruz

Rua Heloisa Pamplona, 180, Bairro
Fundação

Rua Silvia, 670, Bairro Olímpico

Rua Busch, 42, Bairro Nova Gerty

Rua Conceição, 321, Bairro Santo
Ant ôni o

Av. Paraíso, 520, Bairro Nova Gerty

Rua Giovani Perucchi, 190, Bairro
Oswaldo Cruz

Rua José Benedetti, 550, Bairro
Cerâmíca

Rua Prestes Maia, 100, Bairro Nova
Gerty

Rua Coral, 155, Bairro Prosperidade

Rua Lisboa, 399, Bairro Oswaldo Cruz

Rua Ivai, 63, Bairro Santa Maria

Rua Michel Glebocchi, 90, Bairro Boa
Vista

Rua Martim Francisco, 177, Bairro
s ant a Paul a

Rua Maranhão,22, Bairro Santo Antônio

Estrada das Lágrimas, 1656, Bairro
Mauá

Rua Cav. Ernesto Giuliano, 849,
Bairro Olímpico

Rua Capivari, 500, Bairro Mauá

ENDEREÇO

uses

28 DE JULHO

VICENTE BASTOS

SYLVIO ROMERO (Integral)

SENADOR FLÁQUER

ROSALVITO COBRA

PADRE LUIZ CAPRA (Integral)

ARQ.  OSCAR NIEMEYER

OLYNTHO VOLTARELLI FILHO

OSWALDO SAMUEL MASSEI

LUIZ OLINTO TORTORELLO

LEANDRO KLEIN

LAURA LOPES

ELVIRA PAOLILO BRAIDO (Integral)

EDA MANTOANELLI (1 ao 5o
Integral)

DÉCIO MACHADO GAIA (Integral)

DOM BENEDITO P. A. DE
SOUZA(Integral)

BARTOLOMEU BUENO DA SILVA

ÂNGELO RAPHAEL PELLEGRINO

ANACLETO CAMPANELLA

ALCINA DANTAS FEIJÃO
ESCOLAS

ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEFs) E MÉDIO (EMEb)

Al. Conde de Porto Alegre, 820,
Bairro Santa Maria

Rua Nazareth, 125, Bairro Barcelona

Rua Lourdes, 460, Bairro Nova Gerty

Rua dos Berilos, 113, Bairro
Prosperidade

Rua Marechal Deodoro, 445, Bairro
Sant a Paul a

Rua Eng. Armando de Arruda Pereira,
120, Bairro Cerâmica

Rua Capivari, 627, Bairro Mauá

Rua Gen.Humberto de Alencar Castelo
Branco, 231, Bairro Santa Maria

Rua Ivaí, 65, Bairro Santa Maria

ANNE SULLIVAN  (FUMAS)

PROF. TELMA S. DE A. BRITO

ROSA PERRELLA

ROMEU  FIORELLI

PEDRO JOSÉ LORENZINI

ORLANDO MORETTO

OCTAVIO TEGAO

MARILENA DE OLIVEIRA LAROCCA

LUIZ JOSÉ GIORGETTI

Contrato N 262/2019Processo n 300.164/2019

(prefeitura 9ã.unicvpalde São Caetano do Sut
Estado de São Paulo



V \ 5 í
Elaboração  do  Informativo  3  paraIXos  pais  dos

\ ^

Tabulação e análise de dados

Medir os escolares de 2 a 5 anos

Elaboração do  Informativo  2  para  os  pais  dos

escolares até 2 anos

Tabulação e análise de dados

Medir os escolares (peso e altura) até 2 anos

Planejamento de atividades,

Elaboração  do  Informativo  1  para  os  pais  e

escolas sobre o procedimento de medir e pesar,

onde deve estar o TCLE - Termo de consentimento

livre e esclarecido.

Atividades

Setembro

Agosto

Maio a julho

Abril

Março

Novembro        a

fevereiro

Outubro

Período

ANOS PARES DO CONTRATO (2020, 2022, 2024)

seguindo2.4.3.  As  atividades  deverão  ser  realizadas,

cronograma a seguir:

.4. AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DOS ESCOLARES:

2.4.1.A definição do  estado  nutricional  em crianças  será

feita por meio dos dados da antr opometr ia relacionados entre

si. Serão utilizados quatro Índices:

a)Peso para idade;

b)Estatura/comprimento para idade;

c)Peso para estatura/comprimento;

d)IMC para idade.

2.4.2.Para  classificação  desses  índices  os  dados  serão

cruzados nas curvas de crescimento da OMS de 2006 e 2007, que

divide as idades em: Nascimento a 5 anos e 6 a 19 anos.

Rua Flórida, 975, Bairro Barcelona

Rua Porto Calvo, 77, Bairro Oswaldo
Cruz

Rua Piof" Maria Macedo, 240, Bairro
Cent ro

_EWDERMÇO

CRECHE  ZILDA  NATEL

CRECHE  OSWALDO  CRUZ

LAR SAMARITAHO DA MÃE OPERÁRIA

.  -    CRECHES

E^flDADES CONVEHIADA&
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2.4.3.2. O informativo 4 ficará disponibilizado no site da

prefeitura e os informativos 5 e 6 devem ser impressos em

meia folha de papel A4, couchê, 4 cores e entregue para cada

aluno que aceitou ser medido e pesado com forma de

orientação nutricional para a faixa etária, totalizando

cerca de 25.000 unidades ao longo do ano, já qu^ trata-se do

número de alunos estimado nessa faixa etária.

6

2.4.3.1. O informativo 1 ficará disponibilizado no site da

prefeitura e os informativos 2 e 3 devem ser impressos em

meia folha de papel A4, couchê, 4 cores e entregue para cada

aluno que aceitou ser medido e pesado com forma de

orientação nutricional para a faixa etária, totalizando

cerca de 12.000 unidades ao longo do ano, já que trata-se do

número de alunos estimado nessa faixa etária.

Elaboração de Informativo 6 para os pais dos

escolares acima de 11 anos até o último ano do

Fundamental II

Tabulação e análise de dados

Medir os escolares de 11 até o último ano do

Fundamental II

Elaboração do Informativo 5 para os pais dos

escolares de 6 a 10 anos

Tabulação e análise de dados

Medir os escolares de 6 a 10 anos

Planejamento de atividades,

Elaboração  do  Informativo  4  para  os  pais  e

escolas sobre o procedimento de medir e pesar,

onde deve estar o TCLE - Termo de consentimento

livre e esclarecido.

Atividades

Setembro

Agos to

Maio a julho

Abril

Março

Novembro        a

fevereiro

Outubro

Período

ANOS ÍMPARES 0O CONTRATO (2021, 2023)

escolares de 2 a 5 anos
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2.4.3.3.Essa  atividade  deverá  ser  coordenada  por  um

profissional  nutricionista,  podendo  ser  realizada  com  o

apoio  de   estagiários  de  nutrição,   mas  nunca  sem  o

acompanhamento  presencial de  um nutricionista.  Educadores

fisicos das escolas também darão apoio para a realização da

antropometria para os alunos acima de 6 anos.

2.4.3.4.A cada  ano,  será possível  realizar  ajustes  no

programa  para  o  acompanhamento  do  estado  nutricional  dos

escolares de São Caetano do Sul.

2.5. SUPERVISÃO HIGIÊNICO-SANITÁRIA DAS ESCOLAS

2.5.1.Deverá ocorrer 01(uma) visita trimestral realizada por

nutricionista,  em  cada  uma  das  cozinhas  das  escolas  do

Município de São Caetano do Sul, sendo a principio:

a)19 EMIs

b)21 Lactários

c)2 5 EMEIs

d)21 FUNDAMENTAIS

2.5.2.Deverão  ser  checados  os  procedimentos  realizados

durante  a  rotina  de  trabalho  e  as  condições  gerais  das

cozinhas,  relacionados  ao  controle  higiênico-sanitário  dos

alimentos,  conforme  prevê  a  legislação  estadual  vigente

Portaria CVS 5, de 09 de abril de 2013 - Regulamento técnico

sobre  boas  práticas  para  estabelecimentos  comerciais  de

alimentos  e  para  serviços  de  alimentação,  e  o  roteiro  de

inspeção, e RDC 216/04 - Regulamento Técnico de Boas práticas

para Serviços de Alimentação.

2.5.3.Estes procedimentos deverão ser organizados por meio

de  Listas  de  verificações  que  deverão  ser  elaboradas  e

apresentadas ao Setor de Alimentação Escolar para aprovação.

2.5.4.Além  do  relatório  mensal  destinado  ao  Setor  d

Alimentação  Escolar,  as  orientações  deverão  ser  dadas  ao

servidores presentes durante a visita. Deverão sef\ utilizada

(prefeitura MunicipaC de São Caetano do Sut
Estado de São Paulo
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listas   de   verificações;   uma   para   a   primeira   visita

(diagnóstico) e outra para as visitas posteriores(manutenção).

2.5.5.Os  principais  aspectos  a  serem contemplados  deverão

ser :

a)Controle de saúde dos servidores;

b)Controle de água para consumo;

c)Controle de matérias primas e fornecedores;

d)Controle integrado de pragas;

e)Estrutura/edificação;

f)Fluxo de produção;

g)Equipamentos;

h)Utensílios;

i)Móveis;

j)Higiene pessoal;

k)Higiene ambiental;

l)Higiene dos alimentos;

m)Produção/manipulação;

n)Controle de qualidade.

2.5.6.Uma cópia da lista de verificação, deverá ser entregue

para a diretora da escola ou seu representante, assinada pela

nutricionista  que  realiza  a  visita  e  pela  diretora  e/ou

representante.   Também  deverá  ser  entregue  ao  Setor  de

Alimentação   um   relatório   anual   evolutivo   dos   quatro

trimestres.

2.5.7.Atualização   do   Manual   de   Boas   Práticas   e   de

Procedimentos   Operacionais  padronizados   e   o   Manual   de

Organização dos Serviços.

2.5.8.O relatório mensal deverá ser entregue ao Setor de

Alimentação Escolar, até o quinto dia útil do mês subsequent

à realização das visitas.

2.5.9.Cronograma de visitas trimestrais:

^prefeitura ^unicipaCde São Caetano do Sut
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d) Quando  necessário,  realizar encontro com os pais  para acompanh

evolução e promover melhorias no atendimento desses alunos.

c) Realizar reunião semanal com o nutricionista responsável para passar

o status do acompanhamento.

2.6. SUPERVISÃO PARA IDENTIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ESCOLARES

COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS ESPECIAIS

2.6.1. Em atendimento à Lei Federal n 12.982/14, criada em

28 de maio de 2014 para determinar o provimento de alimentação

escolar adequada aos alunos portadores de estado ou de

condição de saúde especifica, a licitante deve definir um

nutricionista com as seguintes atribuições:

a)Realizar visita mensal nas escolas para aplicar check líst em todas

as  unidades escolares para levantar e  atualizar o  número de  alunos

portadores de patologias e deficiências associadas à nutrição, tais como

diabetes,  dislipidemias,  doença  celiaca,  intolerância  à  lactose  e

alergia à  proteina  do  leite de vaca,  entre outras,  que  requerem a

atenção  especial  do  nutricionista,  para que  recebam o  atendimento

adequado do Programa de Alimentação Escolar;

b)Manter atualizadas: Planilha de acompanhamento do número de alunos e

patologias, Planilha de compras e Planilha de controle de estoque; de

forma  a  garantir  o  atendimento destas  necessidades.  A planilha  de

compras deve ser entregue todo dia 30 do mês, para que seja efetuada a

compra de insumos.

Janeiro

Outubro, março, junho,

setembro

Novembro, março, maio,

agosto

Dezembro, fevereiro,

abril, julho

Planej amento

EMEF

EMEI

EMI e

Lactários
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2.8. As   despesas   com   deslocamento   e   alimentação

profissionais   nutricionistas,   devidamente   habilit^dos

2.6.2. Além do custo da contratação de um profissional

devidamente habilitado para exercer as atividades descritas, a

verba deve incluir os gastos com deslocamento e alimentação

desse profissional que trabalhará de segunda à sexta-feira,

por periodo de 6h diárias, sendo parte nas escolas e parte em

back office.

.7. CAPACITAÇÃO DE MERENDEIROS(AS) E LACTARISTAS

2.7.1.Deverá ser realizada capacitação a todos os servidores

do  Setor  de  Alimentação  Escolar  -  Merendeiras   (os)  e

lactaristas, cerca de 300 profissionais, para atualização dos

conceitos já trabalhados nos treinamentos teóricos anteriores

e novos  conceitos,  por meio de aulas  teóricas  e dinâmicas.

Todos  os  temas  serão decididos  em conjunto  com o  Setor de

Alimentação  Escolar  de  acordo  com  a  necessidade  a  ser

trabalhada.

2.7.2.Deverão  ser  fornecidas  apostilas  encadernadas  para

cada  um dos  servidores  com a  seguinte  especificação: papel

sulfite,  tamanho  a4,  com no  minimo  25 páginas,  sendo  pelo

menos  a  capa  colorida,   e  certificados  de  conclusão  do

treinamento para os servidores que participarem dos dois dias

do  treinamento,  comprovados  pela  assinatura  da  lista  de

presença.

2.7.3.Período:  janeiro  e  julho,   antes  de  iniciarem  o

semestre  letivo,  em  data  definida  pelo  nutricionista  da

Prefeitura de São Caetano do Sul.

2.7.4.Serão 10 turmas totais, sendo 5 no período da manhã e

5 no período da tarde, durante 2 dias, com carga horária de 4

horas por dia em cada periodo. Portanto 8h por colaborador por

semestre.

Processo n 300.164/2019Contrato N 262/2019
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exercer as atividades descritas acima, serão de integral e

exclusiva responsabilidade da Contratada.

2.9. É vedada a degustação e a alimentação nas escolas durante a

realização das atividades.

2.10.A empresa contratada deverá disponibilizar 1 (um)

nutricionista coordenador do projeto e 3 (três) nutricionistas

por 30 horas semanais para compor o quadro técnico da

Alimentação Escolar de São Caetano do Sul.

2.11.A atestação do objeto contratado, somente ocorrerá se não

houver a constatação de qualquer irregularidade na qualidade do

serviço. Em havendo irregularidades, a contratante solicitará a

regularização no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. O

atraso na regularização acarretará nas penalidades previstas no

Edital.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1. O prazo de vigência da presente contratação será de 12

(doze) meses contados da assinatura do instrumento contratual,

podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, a

critério da Administração, nos termos do artigo 57 da Lei

Federal n 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS, PAGAMENTO E REAJUSTE CONTRATUAL.

4.1.As despesas com a execução do presente onerarão a dotação

orçamentária  competente  da  Contratante,  à  época  dos  efetivos

pedidos à Contratada:

02.09.04.12.362.0400.2.050.3.3.90.39.00   -   VERBA  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 efetua

no  prazo  máximo  de  5  dias  úteis  após  apresentação  da  No

Fiscal/Fatura, a qual deverá ser aprovada, conferi/da e assina

(Prefeitura íMunicipaCde São Caetano do Sut
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pelo Setor Requisitante e encaminhada posteriormente, à Seção de

Contabilidade para lançamento e demais providências, na conta

bancária da Contratada, Banco Itaú, agência n. 1145, conta n.

07065-0.

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 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

CONTRATADA 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 socia

previstas nas alineas ^a' a ^d' do parágrafo único do art.

da Lei n 8.212, de 24 de julho de 1991;

(prefeitura ^unicipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo
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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 período de 12 (doze) meses, os preços poderão

ser reajustados com base no Índice do IGPM da FGV, ou outro

Índice que vier a substitui-lo, mediante requerimento da

Contratada .

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

5.1.Manter-se,  durante  toda  a  vigência  do  contrato,   em

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições

de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.2.Compromete-se  a  prestar  os  serviços  na  forma  de  sua

apresentação na proposta;

5.3.Manter   durante   toda   a   vigência   do   contrato,   em

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições

de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

(prefeitura ^MunicipaCde São Caetano do Sul
Estado de São Paulo
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5.4.Prestar o serviço com eficiência e celeridade,  resultando

em   um   atendimento   de   alta   qualidade,    auxiliando   em

esclarecimentos que  forem solicitados  e atendendo a  eventuais

reclamações  que  porventura  surgirem  durante  a  execução  do

contrato,   objetivando  uma  relação  de  parceria  para  maior

funcionalidade operacional;

5.5.Relatar  à  Administração  toda  e  qualquer  irregularidade

verificada no decorrer da prestação dos serviços;

5.6.Responsabilizar-se     integralmente     pelos     serviços

contratados;

5.7.Todas  as  despesas  decorrentes  de  seguros,  transporte,

tributos,  embalagem,  correrão por conta  exclusiva  da  empresa

Contratada.

5.8.As   despesas   com   deslocamento   e   alimentação   dos

profissionais   nutricionistas,   devidamente   habilitados   para

exercer  as  atividades  descritas  acima,  serão  de  integral  e

exclusiva responsabilidade da Contratada.

5.9.Disponibilizar 1 (um) nutricionista coordenador do projeto

e 3  (três)  nutricionistas por 30 horas semanais para compor o

quadro técnico da Alimentação Escolar de São Caetano do Sul.

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  prestação  dos  serviços,  zelando  pelo  fiel

cumprimento do presente  contrato,  promovendo^ seu r^cebimento,
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conferindo a qualidade, especificação exigida dos mesmos, assim

como os preços apresentados;

6.5.A CONTRATANTE  poderá  se  recusar  a  receber  os  serviços

licitados,  caso  estes  estejam  em desacordo  com  a  proposta

apresentada pela licitante vencedora,  fato que será devidamente

caracterizado  e  comunicado  à  empresa,  sem que  a  esta  caiba

direito de indenização;

6.6.Prestar  todas  as  informações  necessárias  com clareza  à

Contratada para a execução dos serviços contratados e enviar a

relação nominal, contendo o número da identidade dos passageiros

a serem transportados,  no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)

horas antes da execução dos serviços;

6.7.Esclarecer,  sempre que solicitado pela Contratada,  todo e

qualquer  detalhe  ou  especificação  relativos  aos  bens  ou ao

serviço objeto Contratado.

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.A adjudicatária será convocada pelo Departamento de Licitações e

Contratos para no prazo de até 05 (cinco) dias assinar o Contrato, se caso

for, ou retirar o instrumento equivalente, sob pena de decair o direito à

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal

n 8.666/93 e posteriores alterações.

7.3.Poderão ainda ser aplicadas as seguintes sanções, em razão

da execução :

7.3.1.  Multa por atraso: 1%  (um por cento)  por f^Jia sobre
^      KW

(prefeitura MunicipaCde São Caetano do Sut
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valor da parcela em atraso,até  o  limite de  10%  (dez  por

cento),  podendo a Prefeituraa partir do 10^. dia considerar

rescindido  o  Contrato,   semprejuízo  das  demais  sanções

cabíveis.

7.3.1.1. O 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.

7.4.Pela inexecução total do contrato, será aplicada à

Contratada a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total

do ajuste.

7.5.Pela  inexecução  parcialdo  contrato  será  aplicada  à

Contratada a multa de até 10%(dez por cento) sobre o valor da

obrigação não cumprida.

7.6.Multa de 10% (dez porcento), por descumprímento de

quaisquer das obrigações decorrentes do ajuste que não estejam

previstas nos subitens acima,a qual incidirá sobre o valor

total do Contrato.

7.7.Além das multas acima, a Administração poderá, ainda, impor

as seguintes penalidades:

7.7.1.Advertência;

7.7.2.Suspensão   temporária   do   direito   de   licitar  e

impedimento de contratar com o Município de São Caetano do

Sul, pelo prazo de até dois anos;

7.7.3.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar

com  a  Administração Pública,  enquanto perdurarem os motivos

determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida

reabilitação.

(prefeitura MunicipaCde São Caetano do Suí
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7.8.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 . 9 . As penalidades são independentes e a aplicação de uma não

exclui a das outras, quando cabíveis.

7 . 10 . Constatada a inexecução contratual ou a hipótese do item

7.1, 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, 2i e 3a da Lei Federal

na 8.666/93.

7.11.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

na 8.666/93.

7.11.1. 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.

7.12.Se a Contratante decidir pela não aplicação da multa,  o

valor retido será devolvido à Contratada.

7.13.É assegurado nos termos legais os prazos para o exercíc

do direito da ampla defesa e do contraditório, na aplicação d

^prefeitura ^unicipaC de São Caetano do Sut
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sanções.

7.14.A falsidade das declarações prestadas, objetivando os

beneficios da LC 123/06, devidamente atualizada, caracterizará o

crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuizo 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.

7.15.0 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 dívida ativa,

sujeitando a devedora a processo executivo.

CLÁUSULA OITAVA - DISPOSIÇÕES GERAIS:

8.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele

estivessem transcritos, o Edital do Pregão n 68/2019 com seus

Anexos e a Proposta Comercial, constantes no Processo

Administrativo n 13960/2019.

CLÁUSULA NONA - GESTOR CONTRATO

9.1. O gestor da presente contratação será a responsável pelo

Setor de Alimentação Escolar, e na sua ausência, o Resp. Exp. da

Secretaria Municipal de Educação, nos termos do Decreto

Municipal n 11.093/2017 e da Lei de Licitações em seu artigo 67

e parágrafos, o qual será responsável pelo acompanhamento e

fiscalização da execução do termo contratual objeto do presente

certame, procedendo ao 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 início e término contratual, aditamentos

e instauração de novo processo de licitação, caso sej

deliberado pela continuidade dos serviços ou fornecimento.

(prefeitura MunicipaCde São Ca^tano do Sut
Estado de São Paulo



19

ARGO

DA EPP
MA

INS

a de Educação
FA

Responsável pel

de 2019.deSão Caetano do Sul,

9.2. O Gestor 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

procedimentais.

CLÁUSULA DÉCIMA - FORO:

10.1. 0 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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