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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAPIRATIBA E A EMPRESA CONTIGO 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTRUTURAÇÃO DA 
REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CONFORME PROPOSTA 054094/2013. 
 

DATA: 25 de abril de 2016. 

 

PRAZO: até 22 de novembro de 2016. 

 

VALOR GLOBAL ESTIMATIVO: R$ 68.453,05 

 

LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 018/2016  
 

Cláusula 1ª - DAS PARTES 

1.1. A Prefeitura do Município de Tapiratiba, com sede à Praça Dona Esméria Ribeiro do 

Valle Figueiredo, 65, Centro, em Tapiratiba/SP, inscrita com CNPJ 45.742.707/0001-01, representada neste ato 

pelo Prefeito Municipal, Luiz Antônio Peres, brasileiro, casado, portador do RG 12.399.661 e inscrito no CPF sob o 

nº 016.291.578-05, residente e domiciliado à rua Julia Maria Brochi Pedrosa, S/N, Bairro jardim Eulâmpio Pedrosa, 

em Tapiratiba/SP, adiante designada simplesmente PREFEITURA, e; 

1.2. A empresa CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME, inscrita com CNPJ 

09.183.734/0001-28, Inscrição Estadual 646.147.905.112, com sede à Rua Modesto Favero, nº 33, Centro, em São 

José do Rio Pardo/SP, por seu representante legal Lourenço Snidarcis Berti Filho, inscrito no CPF sob o nº 

382363.318-06 e portador da cédula de identidade nº 44.548.182-1, adiante designada simplesmente 

CONTRATADA, ajustam o seguinte: 

CLÁUSULA 2ª - DO OBJETO 
2.1. Este contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA 

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CONFORME PROPOSTA 054094/2013. 

2.2. Os materiais deverão ser entregues diretamente no Lar Assistencial Osório Maciel 

de Faria, situado à Rua Laudelino Peres, SN, Jardim Sta Deolinda, conforme requisições da Coordenadoria de 

Manutenção e Compras. 

2.3. O fornecimento será interrompido se ocorrer o término da quantia estimada pela 

PREFEITURA, se não houver necessidade de sua totalidade, ou até 31 de dezembro de 2013, prevalecendo o que 

ocorrer primeiro, podendo ser aditado em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato, conforme o disposto no § 1º, do artigo 65, da Lei Federal Nº: 8.666/93 e alterações. 

2.4. Setor de compras poderá, em qualquer ocasião, exercer a mais ampla fiscalização 

nos produtos, reservando-se o direito de rejeitá-los a seu critério, quando não forem considerados satisfatórios, 

devendo a contratada repô-los às suas expensas, PRINCIPALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À MARCA DOS 
PRODUTOS ENTREGUES, QUE DEVERÁ SER A MESMA APRESENTADA NA PROPOSTA COMERCIAL.  

Cláusula 3ª - DO PREÇO  
3.1. Pelo fornecimento dos materiais referidos na cláusula anterior, a PREFEITURA 

pagará à CONTRATADA:  

ITEM QNT UND OBJETO R$UNT R$TOTAL 
01 

550 POT 

Achocolatado 
Achocolatado em pó, instantâneo, solúvel, obtido pela mistura do cacau em pó 
solúvel e maltodextrina, isento de leite em pó e/ou soro, constituído de pó fino 
e homogêneo, isento de soja ou farinha, sujidades e materiais estranhos, com 
umidade máxima de 3%. Fortificado com 10 vitaminas e minerais. Máximo de 
sódio 80mg por porção de 20g do produto. 
Acondicionado em pacote atóxico, íntegro e resistente, vedado hermeticamente 
e limpo, de 400g, contendo informações de identificação e procedência, 
ingredientes, informação nutricional, data de validade. O produto deve 
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 
O produto deve apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de 
entrega. 

3,40 

1.870,00 
07 

2475 KG 

Arroz 
Arroz tipo 1, agulhinha, longo, constituído de grãos inteiros, com teor de 
umidade máxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, 
acondicionados em embalagens atóxicas de 5kg, resistentes e íntegras, 
contendo informações de identificação e procedência, ingredientes, informação 
nutricional, data de validade. O produto deve apresentar validade mínima de 6 

2,65 

6.558,75 
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meses a partir da data de entrega. 
08 

770 PCT 

Bolacha maisena 
Biscoito doce (tipo maisena), produzido a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isentas de matéria terrosa, parasitas e de detritos de animais e vegetais. 
Biscoitos bem assados, sem deformação ou queimaduras. Ingredientes: Farinha 
de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, Gordura vegetal (não 
hidrogenada), amido de milho refinado, açúcar, soro de leite, e sal 
estabilizante, lecitina de soja e fermento químico. Embalagem dupla lacrada 
com peso líquido de 400g. 
Valores nutricionais máximos por porção de 30g: sódio 100mg, gordura satura 
1,9g e gordura trans:0g. 
A validade mínima deve ser de 12 meses a partir da data da entrega. 

3,25 

2.502,50 
12 

220 KG 

Carne bovina – ponta de agulha serrada 
Carne bovina-ponta de agulha serrada em pedaços, congelada, com osso, 
acondicionada em plástico transparente de 1kg a 5kg, atóxico, íntegro, 
adequado e resistente, com rotulagem especificando o peso, tipo de carne, data 
de fabricação, data de validade e com registro de inspeção animal (SIF, SIE e 
SIM). No momento da entrega o produto deve ser entregue em veículo 
frigorífico sob temperatura de até -12°C e com validade mínima de 3 meses 

12,50 

2.750,00 
13 

385 KG 

Carne bovina moída 
Carne bovina moída, mista, resfriada, embalada em pacotes de 1kg a 5kg, 
íntegros, adequados e resistentes, com rotulagem especificando o peso, tipo de 
carne, data de fabricação, data de validade e com registro de inspeção animal 
(SIF, SIE e SIM). Deve ser entregue em veículo refrigerado sob temperatura 
5°C a 7°C. 

12,50 

4.812,50 
14 

400 KG 

Carne suína – Pernil Sem osso 
Carne suína, Pernil de primeira qualidade, sem ossos, sem pele, pouca gordura, 
sem pelancas, embaladas à vácuo, congeladas. Embaladas em pacotes atóxicos 
de 5-10kg, íntegros, adequados e resistentes, com rotulagem especificando o 
peso, tipo de carne, data de fabricação, data de validade e com registro de 
inspeção animal (SIF, SIE e SIM). No momento da entrega o produto deve ser 
entregue em veículo frigorífico sob temperatura de até -12°C e com validade 
mínima de 3 meses. 

13,50 

5.400,00 
17 

330 KG 

Costela suína 
Costela suína cortada em pedaço, congelada, com osso, acondicionada em 
plástico transparente de 1kg a 5kg, atóxico, íntegro, adequado e resistente, com 
rotulagem especificando o peso, tipo de carne, data de fabricação, data de 
validade e com registro de inspeção animal (SIF, SIE e SIM). No momento da 
entrega o produto deve ser entregue em veículo frigorífico sob temperatura de 
até -12°C e com validade mínima de 3 meses. 

15,98 

5.273,40 
19 550 UN 

Creme dental 
Creme Dental com Flúor G. Bisnaga de 90gr. 

1,30 
715,00 

21 

495 UN 

Detergente 
DETERGENTE liquido, biodegradavel, concentrado. Registro no Ministerio 
da Saude. Embalagem frascos plásticos de 500 ml, contendo o nome do 
fabricante, data de fabricacao e prazo de validade. 

1,90 

940,50 
24 

440 UN 

Esponja dupla face 
Esponja sintética dupla face - em espuma poliuretano e fibra sintética abrasiva, 
dimensões aproximadas de 100mmx70mmx20mm, embalagem plástica 
contendo 3 unidades com dados de identificação do produto e do fabricante. 

1,65 

726,00 
25 

220 KG 

Farinha de milho 
Farinha de milho, flocada, flocos grandes, amarela sem sal. Embalada em 
plástico atóxico de 1 kg transparente, incolor e selado. Isenta de mofo, bolores, 
fungos e larvas, livre de sujidades e odores estranhos e substâncias nocivas. 

3,80 

836,00 
26 

770 KG 

Farinha de trigo 
Farinha de trigo especial, alta qualidade, fortificado com ferro e ácido fólico, 
obtido do cereal limpo, desgerminado, sem fermento, própria para panificação. 
Cor e sabor próprios do produto. Livre de material terroso, parasitas larvas e 
detritos animais. Embalagem atóxica de 1 kg. Validade mínima de 3 meses a 
partir da data da entrega. 

2,77 

2.132,90 
29 

220 PCT 

Fermento em pó 
Fermento químico em pó. Ingredientes: Fécula de mandioca ou amido de 
milho, fosfato monocálcio, Carbonato de cálcio, e bicarbonato de sódio, livre 
de sujidades, parasitas e larvas. Produto formado de substancias químicas que 
por influência do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de 
expandir massas elaboradas com farinhas, amidos e féculas, aumentando-lhes 
o volume e a porosidade. Prazo de validade não inferior a 6 meses na data de 
entrega. Potes de 100gr. 

1,70 

374,00 
30 

1.980 KG 

Frango – coxa / sobrecoxa  
Coxa e sobrecoxa de frango congelada, sem pele, não temperado, de boa 
qualidade, em pacotes entre 1 kg a 2 kg, isento de aditivos ou substâncias 
estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas 
características naturais (físicas, químicas e organolépticas. Deverá ser 
acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico 
transparente, isenta de sujidades e ou ação de microorganismos, em pacote em 
2 kg, devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e 
marca/procedência. Validade de no mínimo 3 meses a partir da entrega. 

6,30 

12.474,00 
37 

220 KG 

Linguiça calabresa 
Lingüiça calabresa curada, preparada com carne, congelada, embalagem com 
pesos entre 2kg e 5 kg, embalada à vácuo, de maneira adequada, com 
embalagem íntegra e resistente, com rotulagem especificando o peso, tipo de 

11,50 

2.530,00 
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carne, data de fabricação, data de validade e com registro de inspeção animal 
(SIF, SIE e SIM). No momento da entrega o produto deve ser entregue em 
veículo frigorífico sob temperatura de até -12°C e com validade mínima de 2 
meses. 

38 

275 KG 

Linguiça de pernil fina 
Lingüiça Fina de pernil. Alta qualidade. Ingredientes: Carne suína (pernil), 
Agua, Açucares, Sal, Proteína Vegetal de Soja, Estabilizantes, Conservadores, 
Estabilizantes, Especiarias Naturais (alho, cebola, coentro, pimenta preta, noz 
moscada), Antioxidantes , Realçador de Sabor Glutamato Monossódico 
INS621, Corantes Naturais de Beterraba INS162 e Carmim de Cochonilha 
INS120. Não deve conter glútem. 

18,60 

5.115,00 
40 

770 KG 

Macarrão picado 
Macarrão ave maria. Características técnicas: Macarrão de semolina e 
vitaminas. Ingredientes: Sêmola de trigo enriquecida de ferro e ácido fólico, 
fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de cevada, e corantes naturais (cúrcuma 
e urucum). Não deverá apresentar sujidades, bolor, manchas, fragilidade a 
pressão de dedos. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em 
embalagem de polietileno bem vedado, em embalagem de até 1 kg.  
Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir da data de entrega. A rotulagem 
deve conter dados de marca e procedência, data de validade e informações 
nutricionais. 

4,80 

3.696,00 
45 

275 KG 

Sabão em pó 
Sabão em pó, essências diversas, devendo conter embalagem com 
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e data de 
validade. SIMILAR: OMO, TIXAN, ACE, OU DE MELHOR QUALIDADE.  

8,70 

2.392,50 
51 

200 KG 

Salsicha  
Salsicha Mista. Ingredientes: Carne mecanicamente separada de ave, carne 
mecanicamente recuperada de frango, água, miúdo suíno, proteína vegetal de 
soja, carne suína, fécula de mandioca, sal, pele suína, estabilizante 
tripolifosfato de sódio, antioxidante eritorbato de sódio, conservador nitrito de 
sódio, especiarias naturais (alho, cebola, pimenta branca), aroma natural de 
fumaça, açúcar, corante natural carmim de cochonilha e corante natural de 
urucum. Levemente defumada. Não deve conter glutem. 

5,20 

1.040,00 
55 

220 KG 

Bacon 
Carne suína bacon em peça. Ingredientes: barriga de suíno e salmoura, sal, 
açúcar, estabilizante, polisfosfato de sódio (INS 452i), antioxidante eritorbato 
de sódio, (INS316) e conservador nitrito de sódio, (INS250). Não deve conter 
glúten. 

16,40 

3.608,00 
58 

1100 PCT 
Gelatina 

Gelatina em pó, em sabores variados. Prazo de validade mínimo de 6 meses, 
contar da data da entrega do produto. Embalagem com 30gr. 

0,85 

935,00 
60 

385 PCT 

Margarina 
Margarina com sal, com 50% de lipídios.  
Ingredientes: Óleos Vegetais Líquidos e Interesterificados (não hidrogenados), 
Água, Soro de Leite, Leite em Pó Desnatado, Vitamina A, estabilizantes, 
conservadores, aromatizante: Aroma Idêntico ao Natural, Antioxidantes e 
corantes naturais como Urucum e Cúrcuma. 
Embalagens com 500g, não tóxicas, resistentes. Prazo de validade mínimo de 3 
meses a partir da data de entrega. Embalagem deverá conter procedência, 
marca, data de fabricação, data de validade, e informações nutricionais. 

4,60 

1.771,00 

 
3.2. Nos preços estão inclusas, além do lucro, todas as despesas de custos, como por 

exemplo: materiais, produtos, mercadorias, embalagens, mão-de-obra especializada ou não, transportes, fretes, 

cargas, seguros, encargos sociais e trabalhistas, custos e benefícios, taxas e impostos, e quaisquer outras 

despesas, direta ou indiretamente relacionadas com a execução do objeto total deste contrato. 

Cláusula 4ª - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
   4.1. Os pagamentos serão efetuados pela tesouraria da PREFEITURA,  A VISTA pelo 

valor da nota fiscal, devidamente extraída pela CONTRATADA, desde que seja devidamente processada pela 

contabilidade. 

4.2. Caso o dia de pagamento coincida com sábados, domingos, feriados ou pontos 

facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente sem qualquer incidência de correção 

monetária ou reajuste. 

Cláusula 5ª - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 5.1. A CONTRATADA reconhece por este instrumento que é a única e exclusiva 

responsável por danos ou prejuízos que possam causar à PREFEITURA, coisas ou pessoas de terceiros, em 

decorrência da execução deste contrato, correndo às suas expensas, sem quaisquer ônus para a PREFEITURA, 

ressarcimento ou indenização que tais danos ou prejuízos, nos termos do Código Civil Brasileiro e legislação 

pertinente.  

 5.2. A CONTRATADA obriga-se a permitir a fiscalização municipal, possibilitando 

verificar os produtos e a fornecer, quando solicitada, todos os dados e elementos relativos aos mesmos. 
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 5.3. A PREFEITURA poderá em qualquer ocasião, exercer a mais ampla fiscalização dos 

produtos, reservando-se o direito de rejeitá-los a seu critério, quando não forem considerados satisfatórios, 

devendo a CONTRATADA repô-los às suas expensas. 

5.4. A CONTRATADA deverá providenciar e selecionar ao seu exclusivo critério, e 

contratar, em seu nome, a mão-de-obra necessária à execução deste contrato, seja ela especializada ou não, 

técnica ou administrativamente, respondendo por todos os encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, não 

tendo os mesmos vínculo empregatício algum com a PREFEITURA. 

Cláusula 6ª - DAS PENALIDADES 
 6.1. Fica estipulada a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, na 

qual incorrerá, em benefício da parte inocente, a qual infringir qualquer das cláusulas e condições previstas neste 

contrato, incidindo em inadimplência, ou de causa à sua rescisão. 

6.2. A penalidade aqui prevista é autônoma e sua aplicação cumulativa será regida pelo 

artigo 87, §s 2º e 3º, da Lei Federal Nº: 8.666/93 e alterações. 

6.3. O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pelo índice IPC/FIPE/SP, até 

a data de seu efetivo pagamento, e recolhido aos cofres da PREFEITURA, dentro de 03 (três) dias úteis da data de 

sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 

Cláusula 7ª - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
7.1. Este contrato será rescindido total ou parcialmente pela PREFEITURA, de pleno 

direito, em qualquer tempo, isento de qualquer ônus ou responsabilidade, independentemente de ação, 

notificação ou interpelação judicial, sem que à CONTRATADA, assista o direito a qualquer indenização, se esta:  

   7.1.1. Falir, entrar em concordata, tiver a sua firma dissolvida ou deixar de existir; 

   7.1.2. Transferir, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia 

autorização da PREFEITURA; 

   7.1.3. Paralisar o fornecimento dos produtos durante um período de 10 (dez) dias 

consecutivos; 

   7.1.4. Sem justa causa (a critério da PREFEITURA), suspender o fornecimento dos 

produtos; 

   7.1.5. Agir com dolo ou culpa ou mediante simulação ou fraude na execução do 

contrato. 

   7.2. A CONTRATADA reconhece os direitos da PREFEITURA, em caso de rescisão 

administrativa, de acordo com o disposto no artigo 80, da Lei Federal Nº: 8.666/93 e alterações. 

Cláusula 8ª - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
   8.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta das 

seguintes dotações orçamentárias constantes do orçamento para exercício de 2016, e as correspondentes para os 

exercícios futuros, em caso de prorrogação contratual: 02.06.01 – 08.244.0028.2.120 – 3.3.90.30; 

Cláusula 9ª - DOS REAJUSTES DE PREÇOS 
   9.1. Conforme dispõe a Lei Federal Nº: 8.880/94, os preços não sofrerão reajustes pelo 

prazo de 01 (um) ano, contado da data de celebração do presente contrato. 

   9.2. Será mantido o equilíbrio econômico-financeiro original do contrato conforme 

prescreve a Lei Federal Nº: 8.666/93 e alterações, a ser recomposto no indicado pelos preços vigentes na data da 

apresentação da proposta, ou de formulação dos preços a que esta se referir, ou ainda da última revisão 

contratual caso esta tenha envolvido pactuação de novos preços. 

Cláusula 10ª - DO SUPORTE LEGAL 
   10.1. Este contrato é regulamentado pelos seguintes dispositivos legais: 

10.1.1. Constituição Federal;  

10.1.2. Constituição Municipal; 

10.1.3. Lei Federal Nº: 8.666/93; 

10.1.4. Lei Federal Nº: 8.880/94; 

10.1.5. Lei Federal Nº: 8.883/94; 

10.1.6. Lei Federal Nº: 9.032/95; 

10.1.7. Lei Federal Nº: 9.069/95; 

10.1.8. Lei Federal Nº: 9.648/98; 

10.1.9. Lei Federal Nº: 9.854/99; 
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   10.1.10. Demais disposições legais passíveis de aplicação, inclusive subsidiariamente, os 

princípios gerais de Direito. 

Cláusula 11ª - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
   11.1. Não será permitido o início do fornecimento das cestas básicas de alimentos sem 

que o Setor de Compras emita, previamente, a respectiva “Ordem de Entrega”. 

   11.2. Aplica-se, no que couber, o disposto no artigo 79, da Lei Federal Nº: 8.666/93, 

bem como outros dispositivos legais previstos na aludida Lei. 

   11.3. Para os casos omissos neste contrato prevalecerão as condições e exigências da 

respectiva licitação e de mais disposições em vigor. 

   11.4. Fica expressamente proibida a subcontratação total do fornecimento das cestas 

básicas de alimentos. 

   11.5. A CONTRATADA assume total responsabilidade pela execução integral deste 

contrato pelos preços oferecidos, sem direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos não 

previstos em sua proposta quer decorrentes de erro ou omissão de sua parte. 

   11.6. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 

e comerciais resultantes da execução deste contrato.  

   11.7. As dúvidas surgidas na aplicação deste contrato, bem como os casos omissos 

serão solucionadas pela Divisão de Administração e Finanças, depois de ouvidos os órgãos técnicos 

especializados, ou profissionais que se fizerem necessários. 

   11.8. Prevalecerá o presente contrato no caso de haver divergências entre ele e os 

documentos eventualmente anexados. 

   11.9. Fica eleito o Foro desta Comarca de Caconde/SP para solução em primeira 

instância, de quaisquer questões suscitadas na execução deste contrato, não resolvidas administrativamente. 

   11.10. Lido e achado conforme assinam este instrumento, em 03 (três) vias de igual 

teor e forma, as partes e testemunhas. 

 

Luiz Antonio Peres 
Prefeito Municipal 

 
 

CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 
Contratada 

Testemunhas: 

 

1. ____________________________ 

RG __________________ 

 

2. ____________________________ 

RG __________________ 


