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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE CONTRATO N®: 00076/2018

TERMO DE CONTRATO QUE ENT

MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS E ADI:
PARA FORNECIMENTO CONF

INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

RE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MIR LOURENCO DE AMORIM - ME.
DRME DISCRIMINADO NESTE

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Pilõezinhos - Rua Manoel
Alvino de Moura, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, CNPJ n® 08.788.903/0001-90, neste ato representada pela
Prefeita Mônica Cristina Santos da Silva, Brasileira, Casado, , CPF n° 965.969.374-53, doravante simplesmente
CONTRATANTE, e do outro lado ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME - SIT UTINGA, s/n - ZONA RURAL -
MULUNGU - PB, CNPJ n® 26.601.495/0001-06, neste ato representado por Ademir Lourenço de Amorim
(administrador), CPF n® 042.815.584-70, 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 licitação modalidade Pregão Presencial n® 00003/2018, processada nos termos da Lei
Federal n® 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n®. 11/2010, de 21 de Julho de 2010,e
subsidiariamente pela Lei Federal n® 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a
Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: Aquisições parceladas de Gêneros Alimentícios diversos para melhor atender
as necessidades da Merenda Escolar até dezembro de 2018.

O fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento, proposta apresentada.
Pregão Presencial n® 00003/2018 e instruções da 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 R$ 109.577,20 (CENTO E NOVE MIL QUINHENTOS
E SETENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS), assim representados:

CODIGO[  DISCRIMINAÇÃO UNIDADElQUANTIDADEP.UNITÁRIO P. TOTAL
1 Ãchocolatado em pó instantâneo, tradicional,

contendo açúcar, cacau, extrato de malte, leite em pó
desnatado, soro de leite em pó, vitaminas, lecitina de
soja e aromatizantes, 400g.

KG

o
o

OC

6,00 1.800,00

2 Açúcar cristalizado, sacarose de cana-de-açúcar,
branco, aspecto granuloso fino e médio, isento de
matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos
estranhos, 1 kg

KG 3000 1,62 4.860,00

3  iAmido de milho, sabor tradicional vacondicionado em
embalagem original do fabricante, com dados de
identificação do produto, data de fabricação e prazo
de validade, pct com 200 qrs

KG 120 7,49 898,80



4  Arroz parbolizado. tipo 1 (classe longo e fino). KG
Embalagem contendo 1 kg

5  Biscoito doce (tipo Maria; Maisena, Liete ou KG
Rosquinha) obtido pela mistura de farinha(s),
amido(s) e ou falécula(s) com outros ingredientes,
submetidos a processos de amassamento e coação,:
fermentados ou não. O biscoito deverá ser fabricado
a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de
matérias terrosas, parasites e em perfeito estado de
conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos,
queimados, não podendo apresentar excesso de
dureza e nem se apresentar quebradiço, emb. 400g.

6  Biscoito salgado (tipo cream cracker) obtido pela KG
mistura de fannha(s), amido(s) e ou falécula(s) com
outros ingredientes, submetidos a processos de
amassamento e cocção, fermentados ou não. O
biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias
primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas,;
parasitos e em perfeito estado de conservação, serão
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, nãO:
podendo apresentar excesso de dureza e nem sé
apresentar quebradiço, emb. 20x400 g.

7  Café puro, torrado e moído, procedente de grãos sãs,i KG
limpos e isentos de impurezas, acondicionado e!
pacote aluminizado alto vácuo, íntegro, resistente,
vedado hermeticamente e limpo. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, número de lote data de
fabricação, quantidade do produto, selo de pureza
ABIC. O produto deverá apresentar validade mínima
de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.
^Embalagem d 250 gr

8  Caldo de carne, matéria prima, limpa e de boa UNI D.
qualidade, constituídos basicamente de carnes
idesidratadas, íiofilizado, sal, amido de milho, gordura
vegetal, condimentos, podendo conter corante
natural, apresentando-se livre de matérias terrosa,
parasitas, larvas e detritos animais e vegetais, em:
embalagem metalizada, termo soldável, resistente e
atóxica, validade de mínima de 06 (seis) meses
contados da data da entrega, embalagem com 24:
:tabletes c/ 02 cubos. i

9  Caldo de galinha, matéria prima, limpa e de boa^ UNID.
qualidade, constituídos basicamente de carnes
desidratadas, íiofilizado, sal. amido de milho, gordura
vegetal, condimentos, podendo conter corante
natural, apresentando-se livre de matérias terrosa,
parasitas, larvas e detritos animais e vegetais, em
embalagem metalizada, termo soldável, resistente e
atóxica, validade de mínima de 06 (seis) meses
contados da data da entrega, embalagem com 24,
tabletes d 02 cubos.

10 Charque dianteira (de primeira), ponta de agulha em KG
emb. de 5 kg, contendo identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e carimbos
oficiais, inspecionado pelo Ministério da Agricultura
(SIFoliSIE).

12 Doce Goiabada, embalagem flexível em pote UNID.
plástico, peso líquido de 600g, rótulo com data de
empacotamento e prazo de validade impresso.
Produto industrializado no máximo de 30 dias antes
da data de entrega com vigência de 6 meses.

13 Extrato de tomate, embalagem de 320 g de primeira UNID.
qualidade, com dados do fabricante do produto.
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;marca do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade i

Farinha de Mandioca, fina, de 1® qualidade,' KG
acondicionado em embalagem polipropileno
transparente original de fábrica, aspecto granuloso
fino, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas e
livre de umidade e fragmentos estranhos, com
especificação dos ingredientes, informações do
fabricante e data de vencimento estampada na
jembalagem.
Farinha de Trigo sem fermento, produto obtido do KG
trigo moldo, limpo. Especial, embalagem de 1 kg.
Creme de Leite, pasteurizado (nata). Embalagem UNID.
com 200g, deverá constar na embalagem do produto,
tabela de informações nutricionais, data de
fabricação e prazo de validade e Registro no
Ministério da Agricultura. Validade mínima de 45 dias.
Feijão seco carioquinha, tipo 1, embalagem contendo KG
01 kg, com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade.
Flocos de milho pré-cozido, 500 g. embalagem com KG
dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade
Sardinha em lata, com óleo de soja comestível, com; UNID.
130 g. Acondicionada em embalagem original do|
fabricante, com dados de identificação do produto,
data de fabricação e prazo de validade.
Leite em pó integral, tradicional. Embalagem com 200 KG
g, com no mínimo 26% de gorduras totais, com
dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido e registro
no Ministério da Saúde e/ou Ministério da Agricultura
Macarrão, tipo espaguete, produto não fermentado KG
obtido pelo amassamento mecânico de farinha de
jtrigo comum e/ou sêmola/semolina. Fabricados a
partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de
matérias terrosas, parasitos e larvas. As massas ao
serem postas na água não deverão turvá-las antes
da cocção, não podendo estar fermentadas ou
fançosas. com rendimento mínimo após o cozimento
de 2 vezes a mais do peso antes da cocção,
embalagem 20x500 g.
•Margarina, produto industrializado, gorduroso em KG
émulsão estável: a base de óleos vegetais líquidos e
interesterificados, com 0% de gorduras trans,:
podendo conter leite em pó desnatado e/ou soro de
leite em pó. enriquecidos de vitaminas, adicionada ou
não de sal. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e
cor peculiares e deverão estar isentos de ranço e de
bolores. Embalagem primária com identificação do
produto, especificação dos ingredientes, informação
nutricionai, marca do fabricante e informações do
mesmo, prazo de validade, peso líquido e rotulagem
de acordo com a legislação, embalagem 500 g.
Milho amarelo para mungunzá; milho seco KG
processado em grãos crus. inteiros, para o preparo
de mungunzá, com aspectos, cor, cheiro e sabor
próprio livre de fertilizantes, sujidades, parasitas,
larvas e detritos animais ou vegetais, acondicionados
em saco plástico resistente. A embalagem deve
conter a validade de no minimo 06 a 01 ano, tipol
emb. 500 g
MÍlho para pipoca, classe amarelo, tipo 1, pct. c/500g. KG
Óleo de soja, refinado, de primeira qualidade, 100% KG
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natural, acondicionado em embalagem de 900 ml,
|Ovos brancos médios embalagem contendo 301
unidades, com dados de identificação dos produtos,
prazo de validade

Milho verde em conserva, reidratada, acondicionadai
em recipiente de folha de flandres, íntegro, resistente,'
vedado hermeticamente e limpo, contendo 300 gr, de
peso liquido drenado. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, informações nutricionais, número do
lote, data de validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de entrega.
Leite de coco tradicional, contendo 12x500ml.
Embalagem com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade.

Leite condensado, 395 g, deverá constar na
embalagem do produto, tabela de informações
nutricionais, data de fabricação e prazo de validade e
Registro no Ministério da Agricultura. Validade
mínima de 45 dias.

Proteína texturizada de soja, (carne vermelha), com|
no mínimo de 33% de proteína. Embaíagem de 500
g-

Rapadura comum, c/220 g, fardo com 50 unidades
Sal, refinado, iodado, com granulação uniforme e
com cristais brancos, com no mínimo de 98,5% de
cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de
no mínimo 10 mge máximo de 15 mg de iodo por
quilo de acordo com a Legislação Federal Específica;
oontendo 01 kg.
Tempero seco, completo acondicionado em
embalagem original de fábrica contendo 100 g, com
especificação dos ingredientes. Embalagem com
dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade
Carne bovina costela, resfriada com no máximo 10%
de gordura e 30% de osso e livre de sujeiras
Vinagre de álcool, em embalagem plástica original de
fábrica contendo 500 ml, com dados de identificação
e prazo de validade, estampado na embalagem. O
produto deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
Carne bovina moída, magra, congelada, sem gordura
e sebo, isenta de aditivo ou substâncias estranhas
iPue sejam impróprias ao consumo e que altere suas
características naturais, químicas e outras
Frango congelada, sem sujeiras, em embalagem
plástica, sem impurezas e outros
Lingüiça calabresa mista, sem impurezas e sujeiras
Carne bovina para cortes em bife, sem impurezas,
congelada sem osso
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CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

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

Ocorrendo o desequilíbrio econõmico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as partes
pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação
documental e requerimento expresso da Contratada.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:



As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
• RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS
Dotação consignada no orçamento vigente
Elemento de despesa
3.3.90.30.01 - Material de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado na Tesouraria da Contratante, mediante processo regular, da seguinte maneira: Para
ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período 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 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão
do Pedido de Compra:

Entrega: Até 2 (dois) dias para cada pedido, conforme demanda da Administração podendo ser nas zonas
urbana e rural

O prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o final do exercício financeiro de 2018
considerado da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas
do presente contrato;

b - Proporcionar a Contratante 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 ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

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 á 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 pela Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalização da Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;

e - Será responsável pelos danos causados diretamente a 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 instrumento, sem o conhecimento e
a devida autorização expressa da 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 licitatório, apresentando a Contratante os
documentos necessários, sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÁO E RESCISÁO DO CONTRATO:

Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos
previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artiqos 77 78 é 79 da Lei
8.666/93. a .
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o Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 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 em 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 8.666/93; 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
contatado pela inexecuçào total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis
fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

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

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.

Pilõezinhos - PB. 02 de Fevereiro de 2018.

TESTEMUNHAS PELA CONTRATANTE

i o:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
MÔNICA CRISTINA SANTOS DA SILVA
Prefeita

965.969.374-53

PELA CONTRATANTE

./íf/MU/J /) /2?'
AbÊIMIR LOUREfilCO DE^AMORIM - ME
Ademir Lourenço de Amorim (Administrador)
042.815.584-70


