ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
Rua Nossa Senhora da Vitória sin. Centro — Lençóis — BA. CEP 46.960-00
CNPJ: 14.694.400/0001-59 - Tel.: 75 33341121

CONTRATO DE FORNECIMENTO N°379/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°011/2020
REF. PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO 014/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com
sede na Rua Nossa Senhora da Vitória S/N, Centro, Lençóis — BA., inscrita no CNPJ/MF sob o
14.694.400/0001-59. representada pelo Prefeito Municipal o Sr. MARCOS AIRTON ALVES
1)E ARAÚJO. brasileiro. casado, portador do RG n°01872544 94 SSP/BA e CPF n° 24815241520. residente na Rua Nair Alves sin. centro, Distrito Cel. Octaviano Alves, CEP. 46.960-000,
Lençóis — Bahia, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a Empresa DIONES
PAULO MATOS DOS SANTOS — ME, CNPJ N° 08.110302/0001-24, com sede na Rua
Francisco de Melo, 15 B. centro, CEP. 46.960-000 — Lençóis — Bahia, neste ato representada pelo
senhor Diones Paulo Matos dos Santos, brasileiro, solteiro, RG No 1309937869, CPF N°
018.422.335-05, com sede na Rua Francisco de Melo, 15 B, centro, CEP. 46.960-000 — Lençóis —
Bahia, aqui denominada CONTRATADA, com base na Ata de Registro de Preço e 011/2020,
decorrente do Pregão Presencial Para Registro de Preço n° 014/2020, firmam, neste ato, o
presente contrato na forma da Lei Federal 8.666/93. sob as condições comidas nas cláusulas
seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO.
I. O presente contrato tem por objeto fornecimento GÉNEROS ALLMENTICIOS para
alimentação escolar, destinados aos alunos do Ensino Infantil, Fundamental, e dos Alunos
Quilombolas, conforme ata dc registro de preços n° 011/2020 e demais elementos que
compuseram o registro de preços, termo de referência, edital e proposta vencedora, os
quais ficam integradas a este contrato como se aqui estivessem transcritas.
LOTE 01- GEN EROS AJAM ENTIC1OS DIVERSOS
ITEM

01

02

03

DF.SCRIÇÂO DOS PRODUTOS

UNIR.

Açúcar. tipo cristal. dc P. sacarose de cana dc
açúcar, na cor branca acondicionado cm
embalagem plástica contendo 01 (um) kg.
devidamente identificada com o nome dc
Kg
produto. data dc fabricação. composição
minima prazo de validade e peso liquido:
isento de $4fieira e rmidades.
Adoçante a bam:
SUCRAIDSE.
dc
embalagem unitária de 100 ml identificada
com o nome do produto, data de fabricação,
tlnd
pravo de validade e dentais itens de acordo
com a legislação.
Almondegas de iatme bovina ao molho de
Und
tomate. preparada, smlatada cm embalagem
identificada com o nome do produto. dava dc
fabricação. composição minima e pra.") de
validade: de acordo com a Legislação
Sanitária e Ministério dc A • !tura.

7.920

. VALOR
UNTE
TOTAL
R$2.18

165

R$1.45

3.135

R$4.15

QUANT.

1

MARCA
Perola

R5 17.265.60

wocfs

R5 239.25
Anglo

R$ 13.010.25
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(31

05

06

07

tlã

09

10

11

I..

Ingredientes: muk:ndo conta açúcar, alho.
cebola. produtos amiláceos (máximo 5%) e
condimentaçâo kve. Sem pimenta Podem ser
empregados aditivos permitidos pela
legislação vigente. Peso liquido drenado
ininimo de 60%, Embalagem: primária de
420g. embalagem secundária em caixa de
papelão reforçado. v alidade minimu de 02
anos a partir da entrega do produto.
Amido, de milho. Embalagem com 500g. com
dados de identificação do produto. marca do
fabricante, data de tahricaçào, prazo de
validade. peso liquido.
Atum de banana (doce negobom): Doce de
banana embalado por unidade coberto com
açúcar cristal. embalagem plástica contendo
500 g ou 15 unidades. identificada com o
nome do produto. data de fabricação.
composição minima prazo de validade c peso
liquido.
Caldo sabor carne; composição mínima: sal.
gordura vegetal, amido, cebola, carne bovina,
salsa pimenta e alho. Embalagem com 24
unidades, identificada como nome do
produto. data de fabricação, composição
minium. prazo de validade e peso liquido.
Caldo sabor galinha: composição mínima: sal.
gordura vegetal. amido. cebola frango, salsa,
pimenta c alho. Embalagem contendo 24
unidades. identificada com o nome do
produto. data de fabricação, composição
minima prazo de v:ilidade e peso liquido.
Margarina VEGETAI_ Ingrediaucs lusicos:
óleos vegetais interesrificados, água, sat. leite
cm pá e vitamina A. Teor infiliT110 de lipídeos
dc 70%, 0% de gordura trans. Apresentar
registro no Ministério da Agricultura.
Embalagem de pote plástico, músico, 250g,
identificada com o nome do produto. data de
fabricação. composição mudara prazo de
validade c pau I iqu ido.
: Molho pronto de tomate (sugo tradicional).
Isento de fermentações. alterações ou
sujidades. odor e sabor característicos,
embalagens em SACI IET de 340g.
Extrato de tomate alimentício, ingrediente
básico tomate. conservação isenta de
fermentação. feito com tomates maduros,
selecionados. sem pele e sem semc na. sacha
com no mínimo 340g.
illeo vegetal de som. refinado. isento de
misturas de outras óleos, gorduras ou outras
matérias estranhas ao produto. Embalagem
contendo no mínimo 900 ml. identificada com
o nome do produto data de fabricação.
composição minima prazo dc validade c peso
I • uido.
Sai refinado iodado, embalagem dc 1 kg.
identificada com o nome do produto, data de
Iiibricação. composição minima. prazo de
validade c peso liquido.

Und

300

RSI.31

Und

18.000

RS0,13

Cart

3.300

RS4,36

Cari

3.300

RS4,36

Und

2.000

RSI.55

Und

6.820

Man

Und

1.980

R$1,16

Und

924

RS3,97

Kg

100

R93.48

Anafil

RS 653.00
Princesa

RS 2340.00
Arisco

RS 14388.00
Arisco

RS 14388,00
Dditia

RS 3.100,00
Batam

RS 5.933,40
Bonn*

RS 2296.80
Soya

RS 3.668,28
Max

RS 192.00
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Vinagre, tipo vinho tinto, fermentado de ácido
atiço. embalagem dc 500 ml. devidamente
identificada com o nome do produto. data de
fabricação, composição mínima. prazo de
validade c pesa liquido.
Arma Mitoli711130. 01 kg. Tipo 1. longo.
constituídos de rios inteiros. isento de
sujidades c materiais estranhos, embalagem
com dados de identificação. procedência.
informações nutricionais. número dc lote,
prato de validade e peso liquido.
Arroz branco. [kg. Longo Fino. Tipo 1. grupo
polido. grão novo. primeira qualidade.
embalagem plástica identificada como nome
do produto, data dc fabricação. composição
Moina, prazo de validade e peso liquido.
Aveia. flocos finos com embalagem de 200g.
com data de Ibbricação. lote. validade entre
outros itens definidos pela legislação. Monter
embalagem Intacta, sem deformidades,
sujeiras ou umidade.
Café torrado c moldo embalado a vácuo.
250g. embalagem com dados dc identificação
do produto. marca do fabricante, data de
fabricação. prazo dc validade. selo de pureza
da Associação Brasileira da Indústria do Café
- ABR.'.
Farinha dc mandioca, I kg. isenta de sujidades.
umidade ou Fermentação. Embalagem
secundária Aurdo dc 301
_5p.
Farinha dc trigo. I kz com fermento, isenta de
umidade e sujidades. embalagem com lote.
validade c período dc fabricação. conforme
..
.sigmas técnicas sanitkias.
Feijão carioquinha. tipo 1. novo. connituido
de grãos inteiros e sadios. com teor dc
umidade máxima de 15%, isento dc material
terroso. sujidades e misturas de outras
variedades de espécies: acondlelonndo em
saco plástico. validade minima dc 05 meses a
contar da entrega. em embalagem de 01 kg.
Feijão fradinho. la qualidade. gritos íntegros.
isentos de fungos. mataia terrosa. parasitas.
detrito: animais e vegetais. Acondicionado
em saco plástico, validade minima de 05
meses a contar da entrega embalagens dc
5(N)g.
Flocos de milho. Embalagem contendo 500g
devidamente identificada com o nome do
produto. data de fabricação. composição
mínima, prazo dc validade e peso liquido.
Macarrão parafuso asm ovos. embalagem de
500 grama devidamente identificada orai o
nome do produto. dna de fabricação.
composição mínima_ prazo dc sal idade e peso
liquido. integra. sem perfurações, e original da
indústria. Ingredientes: farinha dc trigo c
Ovos. Aspecto físico hem conservado,
Mio triturado pelo manuseio.
Macamlo espaguete com ovos. embalagem de
500 granias, devidamente identificada com o

Uml

400

R$0.87

Kg

3.630

RS0.87

Kg

1.815

ItS2,61

N1 intimo

RS 348.00
Corandi
ne

Rli 3.158,10
Corandi
ne

RS 4.737.15
Und

1.080

R5131

Pot

1.100

RS3,15

Kg

1.980

R$2,44

Kg

540

R$3.25

Kg

3.000

RS6.12

Kg

1.320

RS5.77

Pct

4.020

11.$0,92

Pct

3.300

R$ 00

Pa

3 300

iíS1,39 r\

(Mar

RS 1.414,80
Utinga

RS 3.465.00
Kisabor
RS 4.831,20
Sarandi

RS 1.755.00
Tio
Brasília

RS 18.360,00
Ide
junho

R$ 7.616.40
Cuco

RS 4.250.40
Brandir'.

R$ 6.600,00
Brandini
R$ 4.587,00
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25

2á

27

28

29

nome do produto, data de fabricação.
composição minima. prazo dc validade c peso
liquido. integra. sem perfurações. c original da
indústria. Ingredientes: farinha dc trigo c
ovos. Aspecto físico bem conservado, não
triturado pelo manuseio.
Pa
Milho para pipoca. embalagem de 500g.
devidamente identificada com o nome do
produto. data de fabricação. composição
minima. prazo de validade c peso liquido.
Mbaura para bolo. composta de farinha de
Pa
trigo enriquecida com ferro, ácido fálico,
açúcar. gordura vegetal. sal, fermento.
Sabores diversos, embalagem de 400g,
intacta, contendo todas as espoe' ficações
necessárias como lote, validade, data de
fabricação. entre outros.
Milho para mungudi amarelo (canjica).
embalagem dc 500g. identificada com o nome
Pct
do produto, data de fabricação, composição
mínima prazo de validade e peso liquido.
Proteina tem. de soja tipo carne. sem
umidade. embalagem 400g. identificada com
o nome do produto• data dc fabricação.
Kg
composição minima. paio de validade e peso
liquido.
Proteína tem. de soja tipo frango, sem
umidade. embalagem 4002., identificada com
Kg
o nome do produto. data de fabricação.
composição MilliM1/ prazo de validade e peso
liquido.

720

RS1.65

400

RS2.27

RS 1.188.00

01

02

UNID.

Cure bovina moida. dc primeira. scm osso c Kg
sem gordura Embalagem em filme PVC
transparente ou Naco plástico it2~1C.
contendo identificação do produto. marca do
fabricante. prazo de validade, marcos e
carimbos oficiais, de acordo com as Portarias
do Ministério da Agricultura. 131110A n" 304
dc 22/04/96 e n" 145 de 22/04/98, da
Resolução da ANVISA n°05 de 19/0509 c
da Lei Municipal / Vigilância Sanitária a°
5504.99. Embalagan de 500gr.
Carne de charque tipo dianteira de P.
Kg
embalada a vácuo, ponta de agulha. não deve
aptc.svotar odor dc ranço, nem depósitos de
líquido na embalagem primaria devendo se
ave:catar em perfeito estado de CM15/1"/1100.
Aspecto: bloco de consiste:teia firmo, cor.
cheiro e sabor cara místicos. Auséncia de
sujidades, parasitos c larvas. O produto
deverá ser embalado a vácuo, a embalagem
primária do produto deverá ser do tipo
plástica resistente. Cada embalagem deverá
apresentar peso liquido de 5002. No régulo da

Vilma

RS 908.00
Cuco

RS1.17
I.800
R$ 2_106,00
R56.60

Nutri
mais

495
RS 3.267,00
Nutri
mais

RS6.60
495
RS 3267,00

TOTAL do lote 01 ( Cento e quarenta c nove mil. nanemos é 'rime cinco reais c sessentarstots
centavos)
1.01 E 112 - CARNES E FRIOS
ITEM
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

Cuco

QUANT.

VAIAR
UNTE.
1(15.10

2.440

149.335,63

TOTAL
! RS 13.464.0u

MARCA
1, Ruim

I

1.650

RI14.00

i

..--,.

R$ 23.100,00 DOI IX)
.501.
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03

04

05

06

07

;romagem mintam e scamdaria deverão
comas principalmente. dc forma clara, as
seguintes informap1a: Identificação do
produto. inclusive a marca: Nome e endereço
do fabricante: Lista de ingredientes;
Conteúdos líquidos; Data de fabricação; Data
de validade ou prazo máximo para consumo;
Número do Iole.
Coxa e sobrecoxa de frango. I" qualidade.
sem tempero. congelado. A ame deve
apresentar aspecto. cor. cheiro e sabor
próprios. sem manchas c parasitas;
acondicionado em embalagem de polietileno.
atóxico. O frango deverá estar congelado no
ato da imtrega. Embalagem media de 1 kg O
. estabelecimento fornecedor deverá estar
adequado aos padites da Vigilância Sanitária.
Validade mínima de 6 meses.
; Linguiça calabresa defumada embalagem a
' vácuo com indicação da validade. não deve
apresentar odor de ranço. nem depósitos de
liquides na embalagem primária. devendo se
apresentar cm perfeito estado de conservação.
Aspecto: bloco de consistência firme. A
embalagem primaria do produto deveni ser do
tipo plástica resistente. Cada embalagem
deverá apresentar peso liquido de meio quilo
S.
Linguiça calabresa tipo josetlna. embalagem
a vácuo com indicação da validade, noa deve
apresentar odor de ranço. nem depósitos de
liquido na embalagem primária. devendo se
apresentar em perfeito estado de consaviação.
Aspecto: bloco dc consistência firme: cor.
cheiro e sabor arac:eristicos. Ausência de
sujidades. parasitos e larvas. A embalagem
primária do produto deverá ser do tipo
plástica resistente. Cada embalagem deverá
apresentar peso liquido de meio quilo (500
ta No rótulo da embalagem primária e
secundária deverão constar principalmente.
de fomia clara. as seguintes inforrnaçãvs:
Identificação do produto. inclusive a marca;
Nome c endereço do fabricante: Lista de
ingredientes: Conteúdos líquidos: Dato de
fabricação: Dam de validade ou prato
máximo para consumo: Número do lote: de 1'
qualidade.
Peito de frango, de IP qualidade. sem
tempero. congelado. A carne deve apresentar
aspecto. cor. cheiro e sabor próprios. sem
manchas e parasitas; acondicionado em
embalagem de polietileno. atóxico. O ilango
deverá estar congelado no ato da entrega.
Embalagem média de 1 kg. O
estabelecimento fornecedor deverá estar
adequado aos padrões da Vigilância Sanitária.
Validade minima d.: 6 meses.
Salsicha para hot dog. tipo viera. embalagem
em saco de polietileno vedado á vácuo. com
indicação de validade, contendo 500g: O
produto deverá ser rotulado de acordo com a

Kg

4 290

Kg

R$4.00

RS17.160,00

Avislan

R$8.51

R$ 8.424,90

Frieor

Fricor

Kg

990

R$8.50

R$ 8.415,00

Kg

3.300

R$4.00

R$ 13.200,00 Asislan

kg

, 2.000

RS3,30

R$ 6.600.00

7.--\

Estrela
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legislação vigente. Não poderá conter mais

que 2% dc amido. mais de 200 ppm dc nitrito
e no mavioso 0.5'. de fosfates, apresentandose em gomos uni fones e padronizados.
Características sensoriais: Aspecto:
característico, não deve apresentar superficie
pegajosa: Cor: própria. sem manchas
rio
rdacentas ou esverdeadas: Odor:
3.850
CX
1(52.24
Sardinha ao molho dc tomate. Embalagem
abre fácil. cm molho de tomate. eviscerada e
descamada livre de nadadeintsfbarhatanas
cauda c cabeça. Embalagem lata dc 130g.
dewidamenle identificada com o nome do
produto. data de fabricação. composição
mínima. praia de validade e peso liquido.
Embalagem sem violações, amassados e
ferrugens. validades visiveis. Caixa com 50
unidades.
TOTAL lo Lote 02 ( Noventa e oito mil, novecentos e Oitenta e sete reais e noventa
1 centavos

RS 8.624,00 Nave

RS 98.987,90

LOTE 03- PO PARA PREPARO DE BEBIDAS, IOGURTE E SUCOS

ITEM

01

02

03

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
Pó para preparo de bebida láctea sabores
diversos, ricos em vitaminas. Embalagem de 1
Kg devidamente identificada com o nome do
produto. data de fabricação. composição
mínima, prato de validade e peso I latido, O
produto não poderá ter data dc Ibbricação
anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da dam
da caneca.
Pd para preparo de mingau saíam. diversos,
ricos em vitaminas. Embalagem de !kg
devidamente indetificada com o nome do
produto. data de fabricação , composição
mínima. prazo dc validade e peso liquido. O
produto não poderá ter data dc fabricação
anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data
da entrega.
Pé pata preparo sopa sabores diversos. ricos
em
vitaminas.
Embalagem
de
I kg
devidamente identificada com o nome do
produto. data dc fabricação. composição
mínima prazo de validade e peso liquido. O

UNIU.

QUANT.

Kg

540
, R$
' 15.35

04

05

embalagens lacradas de 900m1. contendo clara
identificação do loie. fabricação. saudade e
demais itens exigidos pela legislação. O
produto deverá estar em boa qualidade de
e
refrigeração
ou
apresentação
cm
temperatura adequada de consenação.

TOTAL

1
Marca
ÇLalirnas

R$
8.291,58
Q.-talim:DL

Kg

1.650
R$

1, R$

15,35

' 25.335,39
Qualimax

Kg

1.[,u1

produto não poderá ter data de fabricação
entalo.' a 45 (quarenta e cinco) dito de data
da entrega.
Achocolatado cm pó. instam:ince, composição
niiitima: cacau cm pó e açúcar, embalado cm
pacotes plásticos dc !Kg. devidamente
identificados com o nome do produto, data de
fabricação. composição mínima. prato de
validade c peso liquido.
logunc. tipo integral. sabores diversos

VALOR
UNIT.

RS
14,62

RS

24.128,94
Chocono
vo

End

6.600
RS

R$

4,75

31.319,36
Vilorgurt

Und

5.500
R$
2,89

R$
A5.884,89
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LL
o.

traça`'

06

Suco concentrado sabor goiaba. Composto de
SUCO
de
goiaba
concentrado. água
* conservantes, acidulante, sem inliçtto de
açúcar. Pasteurizado. homogeneizado. não
refrigerado. não fermentado. não alcoólico.
embalagem sidra com 500 ml: Rendimento
para 2.5 tinos.

Granvite

Cid'

3.960
R$

R$

1.72

6.804,36

Suco concentrado sabor acerola Composto de
07

suco de acerola concentrada
água.
hconstnuntes. acidulante. sem adição de
açúcar. Pasteurizado, homogeneizado, não
refrigerado. não fermentado, tino alcoólico.
embalagem vidro com 500 ml: Rendimento
para 2,5 litros:
Suco concentrado sabor caju. Composto de
arco de caju concentrado_ água. conservantes,

acidulania
08

09

sem

adição

de

Gd'

2.160
R$
2,08

R$
4.501,14
Gran‘ine

açúcar.

Pasteurimdo,
homogeneizado.
não
refrigerado. não fermentado, não alcoólico.
embalagem vidro som 500 ml: Rendimento
para 2.5 litros:
Suco concentrado sabor maracujá. Composto
de suco de maracujá concentrado, água.
consenantes. acidulante. sem adição de
açúcar. Pasicurindo. homogeneizado,. não
refrigerado.
não
fermentado.
não
alcoólico. embalagem vidro com 500 ml:
Rendimento para 4.5 litros:

Ger

2.160
R$
3.142,90

R$
1,46

Granville

Grf

2.160
R$
2,12

raryie;t
go Netnits..,i
.

wt

Scr.,.,403:.(or
.......t...
, ,
te,,J

(iram Ilk

vetsS

R$
4.580,11

'is„,;,*??4 .. „ -:2, (-0 .,..,,i, ,. R$123 • 988•80

LOTE 04 - PA ES
ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

01

Pão para Flot Dog: Embalados em
pacotes de 10 und, devidamente lacrados,
sem amassados, fungos ou sujidades,
devidamente
identificados
com
ingredientes e prazo de validade. O
produto deverá ter peso e qualidade
conforme o solicitado.

UNIRQUANT.

VALOR
UNIT. I TOTAL
Nossos
produtos

Pct

33.000

RS1.65

Pão integral Embalados em pacotes de
RS2.36
Pa
500
400g
Pão dc forma, Embalados em pacotes de
RS2.36
500g,
lacrados,
devidamente
sem
amassados,
fungos
ou
sujidades,
03
devidamente
identificados
com
Pct
1.000
ingredientes e prazo de validade. O
produto deverá ter peso e qualidade
conforme o solicitado.
TOTAL do toto0410040êteta ente mil, novecentos e noventa reais)

02

RS54.450,00

RS1.180,00

Nossos
produtos

RS2.360,00
Nossos
produtos

[RS57.990.00

LOTE 05 - OVOS

ITEM .
01

1.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

UNID.

QUAN'T .

dc Galinha: TIPO EXTRA
CLÁSSICO,unidades com média de 50g.

DZ

2.320

Ovo

VALO R
UNIT.
TOTAL

i R$2,53

RS5.985,60

Marca
Granja

Brasil
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r
sem sujidades, rachaduras e embalados
com o cuidado necessário a não
comprometer a qualidade. Branco
Ovo de Galinha Caipira: unidades com
media de 50g, sem sqlidades, rachaduras
02
DZ
RS3,00
500
e embalados com o cuidado necessário a
não comprometer a qualidade.
TOTAL do lote 05 ( setemil. quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos)

RS 1.500,00

In
natura

RS7.48.5,60

LOTE 06 — LEITES E BISCOITOS

ITEM

01

02

03

04

05

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
Leite em pó integral instantâneo,
enriquecido com vitaminas A e IX não
modificado.
Produto
obtido
por
desidratação do leite dc vaca integral e
apto para a alimentação humana,
mediante processos tecnologicamente
adequados. Embalagem de 200 g
devidamente identificada com o nome do
produto, data dc fabricação. composição
minima, prazo de validade e peso liquido.
Leite de cdco, embalagem de 500m1.
Ikvidamente identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso liquido.
Leite de soja, original. isento de lactose,
rico em tnicronutrientes, com peso
liquido
de
300g,
Devidamente
identificado. com o nome do produto.
data de fabricação, composição mínima,
prazo dc validade c peso líquido. Sem
umidade, sujidades ou violação na
embalagem.
Biscoito aram crakcr tradicional,
salgado. fabricado a partir de matériasprimas sãs e limpas, isentas de matéria
terrosa ou parasitos e cm perfeito estado
de conservação. Serio rejeitados os
biscoitos mal cozidos, queimados, de
caracteres organolépticos anormais. O
produto deverá ser preparado com farinha
de trigo, amido de milho, sal refinado,
gordura vegetal hidrogenada, leite e
outros
ingredientes,
desde
que
pennitidos pela legislação vigente e
mencionados. O produto não deverá
conter soja nem quaisquer substâncias
corantes. Cada biscoito deverá pesar,
uproximadatnente, 5g (cinco gramas).
Embalagem contendo no mínimo 400 g,
devidamente identificada com o nome do
produto. data dc fabricação, composição
minima. prazo dc validade e peso liquido.
Biscoito citam craker integral salgado.

UNID.

QUANT.

Per

'0000

VALOR
TOTAL

uNrr.

R$

1.94

Marca
Poli.:
,

R$
38.879,60
Cairan

Und

4050
RS

1,12

RS
5.545,66
Suprasoy

Und

220
RS
R$ 3,81

837,82
My bit

pet

7425

RS

1,24
u
ptki.
RS 1,52 y

RS

Pct

4500

Petyan
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ENCO
fabricado a partir de matérias-primas sãs
e limpas, isentas de matéria terrosa ou
parasitos e eu' perfeito estado de
conservação.
Serão
rejeitados
os
biscoitos mal cozidos, queimados, de
caracteres organolépticos anormais. O
produto deverá ser preparado com farinha
de trigo INTEGRAL, amido de milho, sal
refinado, gordura vegetal hidrogenada,
entre outros ingredientes, desde que
permitidos pela legislação vigente e
mencionados. O produto não deverá
conter soja nem quaisquer substâncias
corantes. Cada biscoito deverá pesar.
aproximadamente, 5g (cinco gramas).
Embalagem contendo no mínimo 400 g.
devidamente identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição
¡mínima, prazo de validade e peso liquido.
Biscoito doce tipo Maria, embalagem
contendo no mínimo 400 g, devidamente
identificada com o nome do produto, data
de fabricação, composição mínima, prazo
de validade e peso liquido. Serão
06
Pct
i rejeitados
mal
cozidos,
biscoitos
queimados e de caracteres organolépticos
1 anormais.
não podendo apresentar
i excesso de dureza e nem se apresentar
4 ucbradi o.
Biscoito doce tipo Maisena, dupla
embalagem. contendo no mínimo 400 g,
devidamente identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso liquido.
07
Pa
Serão rejeitados biscoitos mal cozidos,
queimados e de caracteres organolépticos
anormais, não podendo apresentar
excesso de dureza c nem se apresentar
quebradiço.
Biscoito tipo rosquinha sabor chocolate
ou leite, dupla embalagem. contendo no
mínimo 400g. devidamente identificada
com o nome do produto, data de
fabricação. composição mínima, prazo de
08
Pct
validade e peso liquido. Serão rejeitados
biscoitos mal cozidos. queimados e de
caracteres organolépticos anormais, não
podendo apresentar excesso de dureza e
nem se apresentar quebradiço.
.roTA I, do lote 06 ( setenta e qtatttir ,:o,;signa
.-- --,"
xingue
4•Utsita

6.854,85

My bit

3300

R$

1,35

R$
4.456,98
My bit

3300

R$

1,35

RS
4.456,98
2 de julho

3300

R$ 1,28

RS
4.208,56

Viga RS74 A79,56

.s

LOTE 08 - CONDIMENTOS
I. ITEM]

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

L'NID. I QUANT.

I

VALOR
UNI?. 1 (TOTAL

Marta
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t•Encens

01

02
03

04

05

06

..

Canela em pau. condimento. em pacotes
de
plástico
transparente,
rróxico.
termossoldado. resistente. com peso
liquido de 402. contendo todas as
informações segundo a
legislação
vigente.
Coco ralado sem açúcar pct de 50g
Condimento a base de pimenta do reino e
cominho moidos. pct 100g seguindo
todas as informações segundo a
legislação vigente.
Corante, alimento a base de =cum,
100g, com identificação do produto,
marca do fabricante. prazo de validade.
Cravo da índia, condimento, aspecto
físico granulado, embalagem plástica
com 40g. contendo todas as informações
segundo a legislação vigente.
Tempero caseiro completo Embalagem
de 300g. devidamente identificada com o
nome do produto. data de fabricação.
composição mínima. prazo de validade e
peso liquido.

Belo
Cheiro
Pct

1.100

RS 1.87

1(52.057,00

Pct

1.000

RS 1.10
RS 0,90

RS 1.100.00
RS 990,00

Zaeli
Cuco

RS 0.90

RS 450,00

Cuco

RS 1.86

RS 930.00

Beto
Cheiro

RS 1.16

RS 464,00

Sabor
Real

per

Pct

per

Und

1.100

500

500

400

. . TOTAL do lottIlt(eincotknovecemos.emoyeriti;emateià .)• 'riu: Rs5.991,00

1.1. Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, em conformidade com a
ordem de fornecimento emitida pelo setor de compras. Os produtos de consumo
imediato e a serem fornecidos diariamente. o serão cm horários programados pela
Secretaria de Educação do Município em quantidades constantes na respectiva ordem de
fornecimento.
1.2. Os produtos deverão conter o prazo de validade suficiente e compatível com a
previsão de tempo de armazenagem e consumo. sob pena de reprovação e devolução.
1.3. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais. acréscimos
ou supressões que se fizerem no objeto de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do co-nrato, na forma prevista na Lei Federal n. 8.666/93.
1.4. A empresa contratada deverá efetuar o fornecimento conforme a sua proposta e nos
locais indicados pela administração e estabelecidos no termo de referência e proposta
vencedora.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO
2. O presente contrato terá vigência de sua assinatura até completar 12 meses, podendo ser
prorrogado se houver interesse de ambas as partes e por prazo estabelecido pela Administração,
tudo em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93, no que se refere à duração e
prorrogação de prazo, e que possa ser aplicado ao presente contrato.
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CLÁUSULA TERCEIRA — FORMA E PRAZO DE EXECUÇÃO.
3. A contratada obriga-se a executar o objeto deste contrato nos termos da ata de registro de
preços e do respectivo edital, conforme as necessidades do contratante, disponibilizando-os,
imediatamente, nos locais indicados pelo setor/órgão solicitante.
3.1. O serviço será executado conforme indicado no termo de referência do edital, o qual integra
este contrato para todos os efeitos legais.
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO.
4. O preço global estimado do presente instrumento será de R$ 518.258,49 (quinhentos e
dezoito mil, duzentos e cinqüenta e oito reais e quarenta e nove centavos), conforme a proposta
vencedora do pregão presencial para registro de preços n° 014/2020 e ata de registro de preço n°
011/2020, a ser pago em parcelas mensais, conforme a quantidade do serviço efetivamente
prestado e atestado.
CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO.
5. O pagamento será efetuado, mediante a efetiva execução do serviço/entrega dos produtos,
com apresentação da fatura devidamente atestada, a qual deverá ser emitida de acordo com a
ordem de fornecimento enviada pelo contratante.
5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação
da nota fiscal, isenta de pendências, no setor competente da prefeitura municipal. Ocorrendo
alguma pendência, o prazo será interrompido até a nova apresentação.
5.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada como data da
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da
contratada.
5.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual
poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de
qualquer natureza.
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6. Os recursos para atender ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta das
dotaçóes orçamentárias codificadas:
05—SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ProjiAtiv.: 2.020 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00.00.00.00.7.1.0001.0025.00.00.00 - Material dc Consumo
3.3.90.30.00.00.00.00.9.2.0015.0001.00.00.00 - Material de Consumo
3.3.90.30.00.00.00.00.7.1.0001.0001 .00.00.00 - Material de Consumo
Proj./Ativ.: 2.021 — MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.30.00.00.00.00.9.2.0019.0047.01.02.00 - Material de Consumo
3.3.90.30.00.00.00.00.9.2.0015.0 I 47.01.03.00 - Material de Consumo
Proj./Ativ.: 2.023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
FUNDEB 40%
3.3.90.30.00.00.00.00.9.2.0004.0049.01.03.01 - Material de Consumo
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3.3.90.30.00.00.00.00.7.1.0001.0025.00.00.00 - Material de Consumo
3.3.90.30.00.00.00.00.9.2.0019.0001.01.02.00 - Material de Consumo
3.3.90.30.00.00.00.00.9.2.0019.0047.01.02.00 - Material de Consumo
3.3.90.30.00.00.00.00.9.2.0015.0120.00.00.00 - Material de Consumo
ProjfAtiv.: 2.024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR
3.3.90.30.00.00.00.00.9.2.0015.0122.01.03.00 - Material de Consumo
3.3.90.30.00.00.00.00.9.2.0015.0125.01.03.00 - Material de Consumo
3.3.90.30.00.00.00.00.9.2.0015.0148.01.03.00 - Material de Consumo
3.3.90.30.00.00.00.00.9.2.0015.0128.01.03.00 - Material de Consumo
3.3.90.30.00.00.00.00.9.2.0015.0145.01.03.00 - Material de Consumo
33.90.30.00.00.00.00.9.2.0015.0123.01.03.00 - Material de Consumo
ProjiAtis .: 2.025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1 .0000.0000.00.00.00 - Material de Consumo
ProjfAtiv.: 2.027 .- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
3.3.90.30.00.00.00.00.7.1.0001.0025.01.00.00 - Material de Consumo
CLÁUSULA SETIMA - DA FISCALIZAÇÃO.
7. A execução do objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Diretor de Compras
da municipalidade, que é considerado, para todos os termos legais, gestor do contrato, ou por
quaisquer servidores indicados para tal finalidade.
7.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser
solicitadas a autoridade superior, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.
7.2. O contratante poderá determinar a substituição dos produtos fornecidos, desde que em
desacordo com o presente edital ou com as normas legais.
7.3. São atribuições e deveres do gestor do contrato:
a) Inteirar-se do conteúdo do contrato. principalmente em relação ás obrigações e deveres das
partes:
b) Verificar se o fornecimento está sendo realizado em conformidade com o contrato, edital e
termo de referencia:
c) Sugerir a autoridade competente, se não o for por si mesma, a aplicação de penalidades;
d) Comunicar a autoridade superior as situações e providências que excedam a sua alçada;
e) Solicitar e analisar documentos que comprovem a regularidade das obrigações da contratada,
inclusive trabalhista e fiscal. podendo solicitar os documentos que comprovem a regularidade
dos encargos trabalhistas, providenciarias e sociais, condicionando os pagamentos das faturas;
O Outras atividades fiscalizatórias explicitas ou implícitas e necessárias ao bom andamento da
execução contratual.
CLÁUSULA OITAVA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
CONTRATANTES.
8.1. - DO CONTRATADO:
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8.1.1. Fornecer os produtos solicitados nos termos exigidos no edital, termo de referência e
demais condições estabelecidas na legislação e regulamentações.
8.1.2. Efetuar a entrega dos produtos no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da
solicitação, salvo outro específico provisto no edital ou se situação de urgência reclamar pronto
atendimento. Produtos de consumo diário e que não seja recomendável armazenamento
(pães, etc.) deverão ser fornecidos diariamente, conforme cronograma da Administração.
8.1.3. Acatar as orientações do contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização.
prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.
8.1.4. Descarregar e armazenar os produtos conforme orientação da administração.
8.1.5. Substituir. imediatamente, os produtos que não se adeguem as exigências do edital ou que
não tenham boa aceitação pelos alunos.
8.1.6. Não transferir a outrem a execução do objeto licitado sem prévia e expressa anuência do
contratante.
8.1.7. Manter. durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação c qualificação
exigidas na licitação.
8.1.8. Assumir integral responsabilidade por danos eventualmente causados à Contratante ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa, dolo ou ineficiência na execução do objeto da presente
licitação. isentando, assim, a Contratante de quaisquer reclamações que possam surgir
consequentemente ato contrato, obrigando-se, outrossim, a reparar os danos causados, ou
ressarcir as despesas deles resultantes.
8.1.9. Atuar com espirito cooperativista, atendendo o interesse público. dentro do critério de
conveniência e oportunidade do Município.
8.1.10. Agir com responsabilidade social.
8.1.11. Comunicar à contratante qualquer anormalidade que interfira no bom andamento da
execução contratual.
8.1.12. Reconhecer os direitos da administração em caso de rescisão contratual.
8.2 - DA CONTRATANTE:
8.2.1. Pagar, conforme estabelecido na Cláusula Quinta, as obrigações financeiras decorrentes
do presente Contrato na integralidade dos seus termos;
8.2.2. A fiscalização da execução da execução contratual será realizada por pessoas indicada
pela municipalidade e pelos secretários municipais.
8.2.3. Outras decorrentes da lei, do edital ou do teimo de referência.
CLÁUSULA NONA — DAS PENALIDADES.
9. O descumprimento parcial ou total de qualquer das cláusulas deste contrato ou do respectivo
edital, sem justificativas aceita pelo contratante, sujeitará o licitante ou o contratado M seguintes
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sanções previstas nas Leis n°. 10.520/02 e Lei no. 8.666/93, bem como no edital, garantida a
prévia e ampla defesa em processo administrativo.
a) Ads erténcia;
b) Declaração de inidoncidade para participar de licitação e impedimento dc contratar com a
União, com órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o
Distrito Federal e Municípios por prazo de até 05(cinco) anos:
e) Multa de 10% (dez 70f cento) sobre o valor global do contrato, em caso dc recusa do
adjudicatário em assinar o contrato ou não manutenção da proposta, dentro do prazo
estabelecido no edital:
9.1. Pelo deseumprimento das condições estabelecidas no edital, ficará sujeita às seguintes
penalidades:
9.1.1. Pelo atraso injustificado na entrega do objeto do contrato:
a) em até 10 dias, multa de 0.5% sobre o valor do contrato;
b) superior a 10 dias, multa de 1% sobre o valor do contrato, caso não haja rescisão contratual;
9.1.2. Pela inexecução do ajuste:
a) se a inexecução for parcial, multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não
ad impl ido do contrato;
b) se a inexecução for total, multa de 10% sobre o valor global atualizado do contrato.
9.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo. será cobrada administrativamente,
deduzindo-se do valor da Fatura Mensal ou, não sendo suficiente. o valor poderá ser inscrito
como Divida Ativa e cobrado judicialmente.
9.3. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes
das infrações cometidas.
9.4. As penalidades poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, conforme edital
e legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10. O contrato será rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da lei 8.666/93
e na lei 10.520/2002.
10.1 Nos casos previstos nos incisos I a X11 e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93, a
administração poderá rescindir unilateralmente o contrato administrativo.
10.2. Ocorrendo a rescisão nos termos do item 10.1. sem prejuízo de outras sanções
dispostas neste contrato c na lei, a administração, por ato próprio, poderá reter os
créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Adminis Ao;

is(
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10.3. Nas hipóteses de rescisão prevista nos itens anteriores não cabe ao Contratado
direito a qualquer indenização.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO JURÍDICO
II. Este contrato será regido de acordo as disposições das Leis Federais n°. 10.520, de
17 de julho de 2002: n°. 8.666, de 21 dc junho de 1993 e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DO FORO
13, Fica eleito o Foro da Comarca Lençóis-Bahia para dirimir quaisquer controvérsias
ou dúvidas originadas pelo presente instrumento contratual, com a exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E. por estarem justas • contratadas. firmam o presente contrato em 2 (duas) vias de
igual teor e forma pa a t único efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas.

is — Bahia, 01 de junho dc 2020
PREFEITURA
Marcos A irt
Prefeito
Contratante

Ai DE LENÇÓIS
de Araújo

OST - ME
MATbS20OS
SAN
CNPJ N°08.110.302/0001-24
Rep. Legal: Diones Paulo Matos dos Santos
RG N" 1309937869
CPF N° 018.422.335-05
Contratada
Testemunhai;
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