
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO N°: 00041/2020-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTA RITA E LIZ HELENA PINHEIRO DE LIMA (COMERCIAL VARADOURO) , PARA

FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA

ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Santa Rita
- R Juarez Tavora, SN - Centro - Santa Rita - PB, CNPJ n° 09.159.666/0001-61, neste ato

representada pelo Prefeito Emerson Fernandes Alvino Panta, CPF n° 827.071.464-04, doravante
simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado LIZ HELENA PINHEIRO DE LIMA ( COMERCIAL VARADOURO) -

RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA, 155 - CENTRO - JOÃO PESSOA - PB, CNPJ n° 26.883.738/0001-38,

doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato,
o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:
Este contrato decorre da Dispensa de Licitação n° DPO0C12/2C20, processada nos termos da Lei
Federal n° 6.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006; e
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CLÃUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO;
O presente contrato tem por objeto: PEDIDO DE COMPRA EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO
ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O
MUNICÍPIO DE SANTA RITA.
O fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento, proposta
apresentada. Dispensa n° DP0CI012/2020 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam
fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de RS 1.144.665,91 (UM MILHÃO CENTO B
QUARENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).

ccroiGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE

CARNE BOVINA: Carne bovina de segunda magra (ACÉM,
PALETA ou FRALDINHA) , SEM OSSO, máximo de 5% de!
gordura, máximo de 3% de aponeuroses (nervos), sem!
cartilagem, sem osso. Resfriada, apresentando odor
e aspecto característicos, cor variando de vermelho

cereja a vermelho escuro, acondicionado em sacos de

polietileno de baixa densidade, atóxico, lacrado,
resistente ao transporte e armazenamento, sem sinais
de rachadura na superfície, sem furos e sen^
acúmulos, contendo peso liquido MÁXIMO de 2 kg (dois'
quilos) por embalagem. A embalagem deverá conteri
rotulagem especificando o peso, identificação:
completa do produto; data de envasamento, prazo de:
validade dentro do limite de 10% do prazo total,!
prazo máximo de consumo; temperatura de estocagem, |
armazenamento e conservação; condições de^
armazenamento, nome e endereço do abaCedouto'
constando obrigatoriamente o registro de i.nspeçSo
animal no (S.I.F.) Serviço de Inspeção Federal. A
carne deverá ser entregue na embalagem original do'
fabricante, resfriada (0°C a 5°C), sem sebo. Nâ«
serão aceitas carnes com odor, cor e sabori

impróprios ao produto e/ou aspecto amolecido,!
pegajoso, esverdeado e pardacento, com excesso dei
gordura, de cartilagem e de nervo. O produto deverá'
ser manipulado em condições de higiene e temperacural
rígidas, em estabelecimentos destinados a este fim

devidamente registrado em órgão oficial. O produtb
deverá ser transportado em veículos refrigerados,:
utilizados unicamente para este fim, constituído de;
material liso, resistente impermeável e atóxico; coitf
estrados; e mantidos em condições higiênicas!
satisfatórias. Os funcionários envolvidos nas;
entregas dos produtos devem estar uniformizados, comi
calçados fechados, mantendo-os em bom estado ei
1impôs. *OBS: o peso da embalagem deve estarj

KG

QUANTIDADE

17000

P.UNITÁRIO

17,00

p_._ tot;^
"289"."OÓ"0,00



impresso na embalagem primária (embalagem que contém
a carne e nâo somente na caixa de papelfio que acomoda
as embalagens do produto. ■'As embalagens devem ser
LACRADAS e devem CONTER SOMENTE OS CORTES descrltos
neste termo de referência.

"Kg"
com

FÍGADO (BOVINO) : fresco, embalagem de até 02
identificada. Procedente de estabelecimento
Inspeção Sanitária Oficial (SIF ou SIE), embalagem
contendo informações como data de validade,
temperatura de estocagem. O transporte deverá ser
em caminhão refrigerado de acordo com as normas do
Decreto 3145S de 20/06/82 e Portaria CVS 6/99 de;
10/03/99 -Vigilância Sanitária. A carne deverá serl
entregue na embalagem original do fabricante. NâO:
serão aceitas carnes com odor, cor e sabor
impróprios ao produto e/ou aspecto amolecido,
pegajoso, esverdeado e pardacento, com excesso de
cartilagem e de nervo. 'OBS: o peso da embalagem!
deve estar impresso na embalagem que contém a carne|
e nâo somente na caixa de papelão que acomoda as
embalagens do produto.
MOCOTÓ BOVINO: carne bovina in natura tipo pé de boi
(mocotó), serrado, congelado, embalado a vácuo, deve
apresentar-se com aspecto próprio, não amolecido ej
nem pegajoso, cor, cheiro e sabor próprios, sem
manchas esverdeadas, livres de parasitas, sujidadesí
e qualquer substância contaminante que possa alterá-'
Io ou encobrir qualquer alteração de acordo com a;
Vigilância Sanitária e Ministério da Agricultura;
Pecuária e Abastecimento (MAPA), deve conter na;
embalagem o S.I.F., nome e composição do produto'
(identificação no corte), lote, data de fabricação
e validade, número de registro no órgão oficial,
CGC, endereço de fabricante e distribuidor,
condições de armazenamento e quantidade (peso). Suaj
apresentação deve ser em pacote, congelado, pacote,
com, no minino, 5 kg e, no máximo, 10 l<g, embalagem
integra.

KG 35S0

KG

FRANGO, COXA/SOBRECOXA: Carne de frango tipo coxa e
sobrecoxa congelada, sem adição de sal e temperos.
Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor
própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor
próprio, com ausência de sujidades, parasitos e
larvas. - bem. De 15 a 20 kg com registro de inspeção
animal no (S.I.F.) Serviço de Inspeção Federal,
registro da data de validade e temperatura de
estocagem. A carne deverá ser entregue na embalagem
original do fabricante a qual deverá ser plástica,!
atóxica, transparente, resistente. Não será aceitas;
carne com odor, cor e sabor impróprios ao produto!
e/ou aspecto amolecido, descongelado, pegajoso,;
esverdeado e pardacento. A quantidade de água'
resultante do descongelamento não poderâ|
ultrapassar o valor limite de 6i do peso do produto
conforme Portaria n° 210, de 10 de novembro de 1998}
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento
(Mapa) . O produto deverá ser manipulado em condições!
de higiene e temperatura rígidas, em^
estabelecimentos destinados a este fim devidamente;
registrado em órgão oficial. O produto deverá ser!
transportado em veículos refrigerados, utilizados;
unicamente para este fim, constituído de material!
liso, resistente impermeável e atôxico; coirí
estrados; e mantidos em condições higiênicasí
satisfatórias. Os funcionários envolvidos nas;
entregas dos produtos devem estar uniformizados, com'
calçados fechados, mantendo-os em bom estado 6;
limpos. *OBS: o peso da embalagem deve estari
impresso na embalagem que contém o frango e nâ:^
somente na caixa de papelão que acomoda as
embalagens do produto.

KG

4600

19700

FRANGO, PEITO: Carne de frango, tipo peito congelado
sem adição de sal e temperos. Aspecto próprio, nâo]
amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas
esverdeada, cheiro e sabor próprio, com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, embalagem de 15 a 20
kg com registro de inspeção animal no SIF, registro
de data de validade, temperatura de estocagem. Não
serão aceito carne com odor, cor e sabor impróprios
ao produto e/ou aspecto amolecido, descongelado,
pegajoso, esverdeado e pardacento. A quantidade de
água resultante do descongelamento não poderá
ultrapassar o valor limite de 6i do peso do produto
conforme Portaria n" 210, de 10 de novembro de 1998j
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento:

KG 6310

6,95; 24.672,50

OS

6,00 27.600,00;

8,49 167.253,00:

8,49 53.571,90
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(Mapa). O produto deverá ser manipulado em condições
de higiene e temperatura rígidas, em
estabelecimentos destinados a este fim devidamente

registrado em ôrgao oficial. O produto deverá ser
transportado em veículos refrigerados, utilizados
unicamente para este fira, constituído de material
liso, resistente impermeável e atóxico; com
estrados; e mantidos em condições higiênicas
satisfatórias. Os funcionários envolvidos nas

entregas dos produtos devera estar uniformizados, com
calçados fechados, mantendo-os em bom estado e
limpos. *003: o peso da embalagem deve estar
impresso na embalagem que contém o produto e nâo
somente na caixa de papeiao que acomoda as
embalagens do produto.

ouOVO (galinha, branco ou vermelho, tipo extra)
Manipulado em condições higiênicas e provenientes
de animais sadios. Isentos de sujidades, trincos e
quebraduras na casca. De produção recente e
embalados era carteia de 30 unidades, protegidos com
filme de PVC, devidamente destacado o nome do

produtor, de acordo cora legislação vigente, data da
embalagem e validade, tipo grande, assim como as
condições de armazenamento. Podendo ser

acondicionados em caixas de papelão com campa.
Características microbiológicas devem estar de
acordo com a LEGISLAÇÃO VIGENTE. O produto deve ser
embalado informando obrigatoriamente com S.I.F.
:(Serviço Inspeção Federal). Prazo de validade de 15
dias após fabricação.
AÇAFRÃO EM PÓ: condimento moldo, uso culinário, em
pó, acondicionado em embalagem plástica de lOOg,
lacrada, com rótulo impresso fabricante, lote, data
de fabricação e data de validade.

BANDEJA

C/

4750

emb. lOOg

ACHOCOLATADO EM PÓ: preparo instantâneo, emb. 400g
aromatizado artificialmente, contendo açúcar,
cacau, raaltodextrina (extrato de malte),
estabilizantes, aromatizantes e emulsificante

lecitina de soja, enriquecido com 7 vitaminas. Deve
conter pelo menos 30% de cacau. Deve conter registro]
no MS, data de fabricação com prazo de validade e|
número de lote aparente, constando no rótulo
declaração ou certificado do tipo de produto. Na
entrega, somente será aceito o produto que tenha
data de validade de, no minimo, 12 meses e data de

fabricação não superior a 30 dias.
AÇl5CAR TRITURADO: Contendo sâcarcse, peneirado,
originário do suco da cana, livre de fermentação,
isento de matérias terrosas, parasitas e detritos
animais e vegetais, contendo aproximadamente 99,2%
de Glicidios, rotulada de acordo com a legislação
vigente. Embalagem primária transparente, incolcr,
termo soldado, peso liquido de 1 Icg. Validade minima
de 6 meses e fabricação de até 30 dias da entrega.

AMEIXA SECA SEM CAROÇO: ameixa seca, preta, semjpcC. 200g
caroço, simples, selecionada, grão uniforme,
tamanho médio.

emb. Ikg

2952

64B0

AMENDOIM (GRÃO) TORRADO: produto de primeira
qualidade, torrado, sem casca, inteiro, embalagem
primária, saco de polietileno atôxico, resistente,
termossoldado, validade minima de 6 meses a contar

da data da entrega. O produto deve ser certificado
pela ABICAB, embalagem com 500 g que contenha
especificadas a origem do produto, peso, data de
validade e data de fabricação.

emb. 500g

AMIDO DE MILHO: Produto amiláceo, extraído do milho,] cx. 200g
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas]
isentas de matérias terrosas e parasitos, não{
podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sobj
:a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação!
'quando comprimido entre os dedos. O fornecedori
[deverá entregar o produto com validade minima de 12Í
bneses. i
ARROZ: arroz grão longo, tipo 1, embalagem com 1 kg,] emb. Ikg
com dados de identificação do produto, marca do]
fabricante, prazo de validade de até 01 ano, de|
acordo com as normas em vigor da ANVISA. i

AVEIA EM FLOCOS: Farinha de aveia, integral, isentajemg. 200g
de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade]
Tiâxima de 15% por peso, acondicionado em sacosi
plástico apropriados, fechados, reembalado em caixa!
de papel vedada de 20Dg. j
AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM: Azeite de Oliva tipo]
extra virgem com acídez máxima de 0,5% (em ácido!

gfs.
SOOml

16

17

9720

3744

9,95' 47.262,50:

3,50

5,80

28,oo;

17.121,60

2,69 17.431,20

6,90

9,98

110,40j

59,88

2,45 41.65

2,99i 29.062,80,

2,50 9.360,oo;

20,00 160,00!
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oleico) - para temperar alimentos; embalado em
garrafas de vidro âmbar, conteúdo de 500 ml. Prazo
de validade de 2 anos a partir data de entrega pelo
fornecedor.

BEBIDA DE ARROZ EM PO: bebida á base de arroz, emb. 300g

produto em pó, adicionado de cálcio, produto sem
lactose, sem glúten e sem adição de açúcares,
contendo apenas os açúcares próprios dos
ingredientes, produto com rendimento de 2 litros e
fácil diluição, sem aromatizantes artificiais, sem
corantes artificiais, sem conservantes, semi
adoçantes artificiais. Na data da entrega do produto
nas creches e escolas o produto deve dispor de, no
Tiinimo, 3 meses de validade.

BISCOITO DOCE SABOR LEITE: sem recheio, contendo
Dasicamente farinha de trigo enriquecida com ferro
e  ácido fólico, gordura vegetal, 0% de gordura
trans, açúcar, amido de milho. Deve apresentar sabor
característico e agradável. Embalagem primária, com
dupla proteção: pacotes com peso liquido de 400g,
devidamente identificado conforme determina a

legislação. Data de fabricação e validade. Prazo
ttlinimo de validade de 6 meses e data de fabricação

emb. 400g

não superior a 30 dias.

BISCOITO SALGADO: crocante, contendo basicamente emb. 400g
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, gordura vegetal, 0% de gordura trans, sal.
Embalagem primária, com dupla proteção, pacotes com
peso liquido de 400g, devidamente identificado
conforme determina a legislação. O produto, assim
çomo a sua embalagem, deverá estar em conformidade
coma a legislação vigente constando marca, data de
fabricação e validade mínima de 6 meses e data de
fabricação não superior a 30 dias.

BISCOITO SALGADO: sem GLÚTEN, sem LACTOSE, sem
AÇÚCAR, sem SOJA, SEM OVO, SEM LEITE. Embalagem
integral e resistente, contendo origem do produto,
data de fabricação e validade. Produto com, no
máximo, 20 dias de fabricação.

CANELA EM CASCA: acondicionada em saco plástico
transparente, atóxico, resistente e vedado,
apropriado, suas condiçóes deverão estar de acordo
com a NTA/70, conter data de empacotamento e
validade. O produto deverá ser entregue pelo
fornecedor com data de validade, mínima, de 6 meses.

emb. 400g

pct. 50g

CANELA EM PÓ: Embalagem plástica (pote) resistente
com registro de data de fabricação e prazo dei
validade de, no mínimo, 12 meses. I

pts. 50g

COLORÍFICO EM PÓ: fino homogêneo obtido de frutoslemb. lOOg
maduros de urucum, limpos, dessecados e moidos, conJ
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, isento de!
materiais estranhos e a sua espécie, acondícionado
em saco plástico atóxico, hermeticamente vedado e
resistente, embalado em caixa de papelão reforçado.
COMPONENTE "flTÕ HINGÃÜ^ sãbor tradicional,
enriquecido com vitaminas e minerais.

emb. 200g

ERVA DOCE; sem sujidade, embalagem de polietileno,
devidamente identificada com rótulo contendo todas
as informações do produto conforme a legislação
vigente.

FARINHA OE MANDIOCA: torrada, seca, fina, tipo 01,
branca e amarela, isenta de sumidades, parasites e
larvas, com aspecto, odor, sabor próprios,
acondícionado em pacote de Cl kg, que deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutrlcionaís, número de

lote, peso liquido, embalagem secundária piásticai
resistente. !

pct. 40g

pct. Ikg

FARINHA LACTEA MOTICEREAIS (trigo, cevada, aveia e-
centeio): Sabor natural, ingredientes: farinha de;
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar,!
leite em pó integral, farinha de trigo integral,!
farinha de cevada, farinha de aveia, farinha de
centeio, vitaminas (A, D, C, E, BI, B2, B6, B12,
niacina, ácido pantotênico, ácido fólico), minerais
fosfato de cálcio dibásico e fumatato ferroso), sal
e aromatizantes. Prazo mínimo de validade de 6 meses

e data de fabricação de até 30 dias.

sachê

200g

FEIjAo CARIOCA: tipo I, natural, constituído de no
mínimo 951 de grãos inteiros e correspondentes á
variedade no tamanho e cot. Maduros, lisos, aspecto
brllhoso, limpos e secos. Embalagem primária:
embalado em pacote plástico atóxico, transporte,
termos soldado, resistente, com peso liquido de 01

emb. Ikg

440,00;

220

8160

12

948

84

1200

912

1116

500

3936

1680

1.207,801

3,30 26.928,00

6,50

2,50

78,00

2.370,00

3,79| 318,36.

0,60;

3,69

5,99

3,89

720,00.

I

'6. 684, áV;

' Í794'5,ÕÕi

3,50. 13.776,00

6,90 11.592,00!
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Kg. devidamente impresso as informações exigidas porj
lei. Será permitido o limite de 2% de impurezas e'
materiais estranhos, obedecendo a Portaria 161 de!
24/07/87 - M.A. Deve estar de acordo com ai

legislação vigente. Prazo minimo de validade de 6
meses e data de empacotamento de até 30 dias a partir
da data de entrega na unidade requisitante.

FEIJAO MACASSAR: tipo I, natural, constituído de n^emb.
minimo 95% de grãos inteiros e correspondentes á
variedade no tamanho e cor. Maduros, limpos e secos.
Embalagem primária: embalado em pacote plástico
atôxico, transporte, termos soldado, resistente,
com peso liquido de 01 kg. devidamente impresso as;
informações exigidas por lei. Será permitido o
limite de 2\ de impurezas e materiais estranhos,
obedecendo a Portaria 161 de 24/07/87 - M.A. Deve

estar de acordo com a legislação vigente. Prazo
minimo de validade de 6 meses e data de

empacotamento de até 30 dias.

FEUAO PRETO: tipo I, natural, constituído de no
minimo 95% de grãos inteiros e correspondentes à
variedade no tamanho e cor. Maduros, lisos,

orilhantes, limpes e secos, Embalagem primária:
embalado era pacote plástico atóxico, transporte,
termos soldado, resistente, com peso liquido de 01
kg. devidamente impresso as informações exigidas por!
lei. Será permitido o limite de 2% de impurezas ei
materiais estranhos, obedecendo a Portaria 161 de]
24/07/87 - M.A. Deve estar de acordo com aj

legislação vigente. Prazo minimo de validade de ^
meses e data de empacotamento de até 30 dias a partiri
da data de entrega na unidade requisitante. !

emb.

0-

6, 3o;

2.232,00:

16,00

30 GCSÍA DE MANDIOCA HIDRATADA OU FARINHA DE TAPIOCA

HIDRATADA: embalagens de 1 Kg, que deverá conter
externamente os dados de identificação,
orocedéncia, informações nutricionais, número de

lote, quantidade do produto. Validade minima 6
seis) meses a partir da data de fabricação. Prazo
de validade minimo de 12 meses a partir Prazo de
validade minimo de 12 meses a partir data de
entrega.

emb. Ikg 680 4,00 2.720,00

31 LEITE: leite integral em pó, tipo A instantâneo.
Embalagem resistente, coro solda reforçada e integra
que contenha data de fabricação e de validade.
Produto com, no minimo, data de fabricação não
superior a 30 dias e data de validade minima igual
a 6 meses. A embalagem deverá conter as informações
do produto e do fabricante, conforme legislação
vigente.

emb. 200g 73400 4, 60 337.640,00

32

33

34

35

36

LOURO: em folhas secas, obtido de espécimes vegetais
genuinos, folhas sãs, limpas e secas, de coloração
verde pardacenta, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios, isento de materiais estranhos á sua
espécie, acondicionado em saco plástico
transparente atóxico.

emb. 4g 1340 3,12 4.180,00

MACABRAO tipo ARGOLINHA: massa com ovos, vitaminado,
composto de matéria-prima de primeira qualidade, sãs
e limpas, isentas de material terroso, parasitas.
Embalado em pacotes com 500 g. Validade minima de 6
meses, e fabricação de até 30 dias da entrega.

emb. 500g

MACABRAO DE ARROZ TIPO ARGOLINHA: macarrão de arroz,
sem ovos, tipo argolinha, o produto deve estar de
acordo coro a NTA 02 e 83 iDecreto 12.046/70) e

Portaria N" 29 de 13 de janeiro de 1998, ANVISA.
Ingredientes: farinha de arroz, sem ovos, sem
colesterol e sem GLÚTEN, características: cor, odor,
sabor e textura característica. Embalagem primária
saco plástico, herraeticamente selado, ou caixa tipo
box, atóxica. resistente, rotulado de acordo com a
legislação vigente, pesando 500 g. Na data da
entrega o produto deve dispor de, no minimo, 6 meses
de validade.

MÁCÀRRÃÒ TIPO ESPAGUETTI: massa com ovosT
vitaminado, composto de matéria-prima de primeira
qualidade, sãs e limpas, isentas de material
terroso, parasitas. Embalado em pacotes com 500 g.
Validade minima de 6 meses, e fabricação de até 30
dias da entrega.

emb. 500g

emb. 500g

MACARRAOTIPO PARAFUSO: massa com ovos, vitaminado, emb. 500g
composto de matéria-prima de primeira qualidade, sãs
e limpas, isentas de material terroso, parasitas.,
Embalado em pacotes com 500 g. Validade mínima de 6j
meses, e fabricação de até 30 dias da entrega. |

880 3,50; 3.080,00'

3,60;

5520 2,10

1120 3,30

Í4,'4ff

11.592,00

3.696,00:
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MACARRAO DÈ "arroz TI"to'para"fus"Õ: macarrão de arroz,
sem ovos, tipo parafuso, o produto deve estar de
acordo com a NTA 02 e 83 {Decreto 12.846/78) e

Portaria N° 29 de 13 de janeiro de 1998, ANVISA.
Ingredientes: farinha de arroz, sem ovos, sem
colesterol e sem GLÚTEN, características: cor, odor,
sabor e textura característica. Embalagem primária
saco plástico, hermeticamente selado, ou caixa tipo
oox, atóxica, resistente, rotulado de acordo com a,
legislação vigente, pesando 500 g. Na data da
entrega o produto deve dispor de, no mínimo, 6 meses
de validade.

emb. 500g

MARGARINA: margarina vegetal sem gorduras trans e| emb. Ikg
sem sal, co.m 61eo hidrogenado, 65% de lipldios.
Oriunda de óleo vegetal comestível, contendo
vitaminas, açúcar dentro dos padrões legais.
Produzido e embalado dentro das normas que determina
a legislação. Cremosa, embalada em potes plásticos
com 500g. Na embalagem original, devidamente
identificada, com rótulo contendo todas as

Informações do produto de acordo com a legislação
vigente. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor
peculiares e deverão estar isentos de ranço e de
bolores. Prazo de validade e peso liquido na
embalagem, validade minima de 06 meses e data de
fabricação não superior a 30 dias.
MILHO PARA MUNGUZÁ AMARELO: obtido de grãos de sabor
próprio com ausência de umidade, atóxica,
resistente, isenta de sujidades, parasitas e larvas.
Embalagem plástica flexivel, atóxico, resistente,
contendo validade minima de 6 meses.

pct. SOOg

:''»«13,00

1392

MILHO PARA PIPOCA: premium: milho para pipoca tipojemb. SOOg
1, premium, grãos selecionados, matéria prima sâs,|
limpas, isentas de matérias terrosas e parasitos,!
detritos animais ou vegetais com, no máximo, 15% de|
umidade. I
NUTRIENTE A BASE DE FLOCOS DE TRÊS CEREAIS: Cereais

(84% farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido;
fólico, farinha de trigo integral, farinha de!
cevada, farinha de aveia), açúcar, sal, ferro:
(fumarato ferroso), vitamina B2 íriboflavina),

vitamina BI (tiamina mononitrato), vitamina B6

(cloridrato de piridoxina), estabilizante fosfato
idipotássico, antiumectante carbonato de cálcio e
antioxidantes ácido ascórbico. Marca de referência:

sachê

210g

ÓLEO DE SOJA: Alimentício. Embalagem de 900 mL.
Produto refinado e de acordo com os padrões legais.
Deverá conter Vitamina E, e ser acondicionado
embalagens metálicas de 900 mL. Validade minima de
4 meses, e fabricação de até 30 dias da entrega.
SAL IODADO: Refinado iodado, beneficiado e isento
de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas,
areias e fragmentos de conchas. Produzido e embalado
em conformidade cora a legislação vigente. Embalagem
primária: pacotes com 1 kg. O produto a ser entregue
não poderá ter validade minima de 6 meses a vencer.

emb.

900ml

emb. Ikg

TEMPERO SECO: extraido de sementes de cominho de

primeira qualidade, puro, com aspecto, cor, cheiro,
sabor característicos, sem misturas, isentos de
sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de lOOg,
era sacos plásticos transparentes e atôxicos, limpos
não violados, resistentes que garantam a integridade
do produto até o momento do consumo. Acondicionados
em fardos lacrados. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do

lote, data de validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade minima de 05
(cinco) meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.

VINAGRE: Produzido da fermentação do vinho branco
ou tinto. Produto translúcido e de cor, sabor e odor

característico. Embalagem
plásticos de aproximadamente
rotulados, de acordo com a

Validade minima de 6 meses, c

dias da entrega.

primária: Frascos
500 mL, devidamente
legislação vigente,
fabricação de até 30

emb. lOOg

frc.

500ml

320

672

672

2080

360

20

1008

6,50: 9.048, 00;

1,70 544,00

2,70! 1.814,40;

4,99 3.353,28;

4,80, 9.984,00

0,99í 356,40!

0,99: 19,80:

1,39 1.401,12

Total:! 1.144.665,91

CLAUSULA. QUARTA - DO REAJUSTAMEHTO:

Os preços contratados sôo fixos pelo período de ura ano, exceto para os casos previstos no Art.
65, §§ 5° e 6", da Lei 8.666/93.



Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a. relação
que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alinea d, da Lei
8.656/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

CLÁUSULA QUISTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.080 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE:12 361 1404 2019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT
PNAE

12 361 1404 2025 - QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
ELEMENTO DE DESPESA:3390.30 - MATERIAL DE CONSUNO

FONTE DE RECURSO: 111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS
120 - TRANSFERÊNCIA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNDE-PNAE

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO: . ^ .
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regulaír-^da-íSeglíinte
maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:
O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas características, e que
admite prorrogação nos casos previstos pela Lei B.656/93, está abaixo indicado e será considerado
a partir da assinatura do Contrato:

Entrega: 5 (cinco) diaa

O prazo de vigência do presente contrato será determinado: até 17/08/2020, considerado da data
de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as

respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos
produtos, exercendo a mais am.pla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas

responsabilidades contratuais e legais.
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da
norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente,
permitida a contratação de terceiros para assistência e subsidio de informações pertinentes a

essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato,

dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada
ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato,

que o represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e

esclarecimentos solicitados;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instriomento,
sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatótio,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:
Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as

partes, nos casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto
nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

pressões que se fizerem necessários, até 25? (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:
A recusa injusta era deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da
Lei 8.656/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% {zero vírgula cinco por cento) aplicada
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na execução do objeto ora
contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou
parcial do contrato; d - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarej» os motivosarejft c



determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas
na Lei 8.666/93.

CIÁUSOLA DÉCIMA SEGONGA - DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO 00 CONTRATO

12.1 A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação
por representante da Contratante, designamos para Gestor do presente contrato o Sr* MARIA JOSE
ALEXANDRE DO NASCIMENTO, CPF: 327.563.834 -20, com lotação fixado na Secretaria de Educação do

Município de Santa Rita - PB.

12.2 O fiscal do Contrato, o Sr(o)EDNALDO PEREIRA DA SILVA, CPF: 027.650.954-42, com lotação
na Secretaria de Educação do Município de Santa Rita - PB, formalmente designado, e
comprovadamente habilitado para gerenciar o presente termo, será o responsável pelo fiel
cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos complementares.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Santa
Rita.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

TESTEMUNHAS

Santa Rita - PB, 17 de Fevereiro de 2020.

PELO CONTRATANTE

w».
EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA

Prefeito

827.071.464-04

PELO CONTRATADO

Centro -CentrrrcTp^^ài^SSaía:

Hx \

a


