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CONTRATO Nº. 012/2019 - QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE 

SANTA LEOPOLDINA, ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA SUPER 

SHOW SUPERMERCADOS LTDA, NA 

QUALIDADE DE CONTRATANTE E 

CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, 

PARA O FIM EXPRESSO NAS CLÁUSULAS 

QUE O INTEGRAM. 

 

    

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA/ES, Pessoa Jurídica de Direito 

Público Interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 28.521.342/0001-76, com sede na Rua Costa Pereira, 

nº 76, Centro – Santa Leopoldina/ES, CEP: 29.640-000, neste ato representado por seu Exmo. 

Presidente, Sr. SERGIO ANGELI LAGO, brasileiro, casado, inscrito no CPF (MF) sob o n° 

087.157.067-02, adiante denominada CONTRATANTE, e de outro lado à empresa SUPER 

SHOW SUPERMERCADOS LTDA, doravante denominada CONTRATADA, situada à Av. 

Frederico Grulke, nº. 533, Centro, Santa Maria de Jetibá/ES, CNPJ/MF nº. 04.609.714/0001-52, 

tendo como seus representantes legais o Sr. FREDY SEIDLER BERGER, brasileiro, casado, 

inscrito no CPF (MF) sob o n°. 110.246.867-36, sob o RG 2.061.587-SPTC-ES, residente e 

domiciliado na Av. Frederico Grulke, nº. 373, Centro, Santa Maria de Jetibá/ES, e o Sr. KEVIN 

SEIDLER BERGER, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF (MF) sob o n°. 110.246.967-07, sob o 

RG 2.001.411-SPTC-ES, residente e domiciliado na Av. Frederico Grulke, nº. 373, Centro, Santa 

Maria de Jetibá/ES, celebram o presente contrato de Prestação de Serviços, com fundamento no 

artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a reger-se de acordo com as cláusulas adiante avençadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
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1.1. Constitui objeto deste Contrato a Aquisição de gêneros alimentícios para atender as 

necessidades da Câmara Municipal de Santa Leopoldina/ES. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

 

2.1. O valor global estimado da contratação é de R$ 4.628,67 (quatro mil e seiscentos e vinte e 

oito reais e sessenta e sete centavos), cujo pagamento será efetuado por demanda e de 

acordo com os preços consignados no Termo de Referência do processo administrativo 

178/2019. 

 

2.2. O preço do Contrato é fixo e irreajustável, salvo em caso de desequilíbrio da equação 

econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que, devidamente comprovada.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS  

 

3.1. Os produtos serão entregues na Sede da Câmara Municipal, localizada na Rua Costa Pereira, 

nº 76, Centro, Santa Leopoldina/ES, no horário de 08h00min as 16h00min, conforme 

demanda solicitada pela Câmara; 

 

3.2. O Servidor designado ficará responsável pela conferência dos produtos no ato da entrega, 

que deverá conter as mesmas marcas e valores indicados na proposta de preço anteriormente 

apresentada, conforme tabela abaixo: 

 

Item Descrição Quant. Marca Valor Unit. Valor Total 

               

01 

AÇÚCAR CRISTAL 

Açúcar cristal constituído 

de sacarose de cana-de-

açúcar, de aspecto solido, 

cor branca, contendo 

350 kg 
SANTA 

ISABEL 
R$ 1,79 R$ 626,50 
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dados de identificação do 

produto, marca do 

fabricante, data de 

fabricação e prazo de 

validade, acondicionados 

em fardos plásticos 

transparentes, de 01 a 5 

kg, devidamente 

rotulados. 

10 

QUEIJO MUSSARELA 

(FATIADO) 

Queijo tipo mussarela, 

fresco, refrigerado, 

cortado em fatias finas, 

embaladas em saco 

plástico resistente atóxico 

e transparente. Isento de 

estofamento, rachadura e 

mofos. Contendo na 

embalagem a 

identificação do produto, 

validade, data de 

embalagem, marca do 

fabricante. O produto 

deverá ter selo de 

inspeção do órgão 

competente. Validade 

mínima de 03 (três) dias a 

contar no ato da entrega. 

40 Kg 
QUERO-

QUERO 
R$ 24,98 R$ 999,20 
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11 

APRESUNTADO 

(FATIADO) 

Obtido de pernil ou outra 

parte de suíno sadio; com 

aspecto, cheiro, cor e 

sabor próprios; isento de 

sujidades, parasitas e 

larvas; acondicionado em 

embalagem plástica 

transparente, atóxico. 

Inspecionado pelo 

ministério da agricultura. 

Na embalagem deverá 

constar a data da 

fabricação e da validade e 

número do lote. Produto 

peça, deverá estar 

resfriado, em um saco 

leitoso ou embalagem 

com materiais adequados, 

atóxico, com as condições 

previstas de 

armazenamento e que 

garantam a hermeticidade 

da embalagem, e proteção 

apropriada contra 

contaminação. Validade 

mínima de 03 (três) dias a 

contar no ato da entrega. 

40 Kg 

 

R$ 14,69 R$ 587,60 
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13 

CHEIRO VERDE 

De 1ª qualidade, contendo 

proporções iguais de 

coentro e cebolinha; 

maço cor verde escuro, 

isenta de sinais de 

apodrecimento, 

acondicionado em saco 

plástico, com etiqueta de 

pesagem. 

30 Unid. - R$ 1,29 R$ 38,70 

15 

ÓLEO DE SOJA 

VEGETAL 

Refinado, obtido de 

matéria prima vegetal, 

isento de substâncias 

transgênicas à sua 

composição. Aspecto 

límpido e isento de 

impurezas, cor e odor 

característicos; garrafas 

plásticas transparentes de 

900 ml; data de 

fabricação e prazo de 

validade de no mínimo 12 

meses. 

50 Litros SOYA R$ 3,69 R$ 184,50 

16 

FARINHA DE TRIGO 

Produto obtido a partir de 

cereal limpo, 

desgerminado e são, 

80 Kg NÚMERO 1  R$ 2,79 R$ 223,20 
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isento de matéria prima 

terrosa e em perfeito 

estado de conservação. 

Com aspecto de pó fino, 

cor branca ou 

ligeiramente amarelada, 

cheiro e sabor próprios; 

sem fermento. 

Embalagem plástica de 

1kg. A embalagem deverá 

conter os dados de 

identificação e 

informações nutricionais 

do produto. 

17 

LEITE INTEGRAL 

Leite de vaca, sem 

adulterações, integral, 

com mínimo de 3% de 

gordura ou teor original, 

líquido, cor branca, odor e 

sabor característicos, 

acondicionado em 

embalagem longa vida 

UHT/ UAT (ultra alta 

temperatura), em caixa 

cartonada, de 1 litro, 

validade até 4 meses. A 

embalagem deverá conter 

externamente os dados de 

80 Litros SELITA R$ 2,99 R$ 239,20 
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identificação, 

procedência, informação 

nutricional, número de 

lote, data de validade, 

quantidade do produto, 

número do registro no 

Ministério da 

Agricultura/SIF/DIPOA e 

carimbo de inspeção. 

20 

COLORAU 

Produto obtido a partir do 

urucum, sem adição de 

sal, embalado em pacotes 

de 100g. Constar data de 

fabricação e prazo de 

validade de no mínimo 06 

meses. 

10 Unid. PREMIER R$ 1,89 R$ 18,90 

22 

OVOS 

Sem rachaduras, tamanho 

médio, com peso de 

aproximadamente 60g, 

embalagem em lâminas 

de papelão forte, inodoros 

e secos, em caixilhos ou 

divisórios celulares para 

12 unidades, com 

certificação. 

35 Dúzias BERGEGGS R$ 3,79 R$ 132,65 

24 ALHO 5 Kg  R$ 17,90 R$ 89,50 
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Tamanho médio, de 1ª 

qualidade, com etiqueta 

de pesagem. 

27 

PÃO DE FORMA 

Pão de forma de massa 

leve, farinha de 

trigo/fermento/sal/açúcar, 

gordura tipo vegetal e 

água, com casca, fatiado, 

cortado em fatias. Será 

rejeitado o pão queimado 

ou mal cozido, com odor 

e sabor desagradável, 

presença de fungos e não 

será permitida a adição de 

farelos e de corantes de 

qualquer natureza em sua 

confecção. Isento de 

parasita, sujidades, larvas 

e material estranho. 

Contendo na embalagem 

a identificação do 

produto, marca do 

fabricante, prazo de 

validade, data de 

embalagem, peso líquido. 

Validade mínima de 05 

(cinco) dias a contar no 

120 Pct. SUPER SHOW R$ 3,89 R$ 466,80 
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ato da entrega. Unidade 

utilizada: pacote de 500g. 

28 

MANTEIGA  

Manteiga pura com sal. 

Embalagem com, no 

mínimo, 500g, contendo 

dados de identificação do 

produto, marca do 

fabricante, prazo de 

validade e peso líquido. O 

produto deverá ter 

registro no Ministério da 

Saúde e/ou Agricultura.  

30 Kg 

 

VENEZA 

 

R$ 33,00 R$ 990,00 

33 

ACHOCOLATADO 

Achocolatado vitaminado 

em pó de 1ª qualidade, 

instantâneo, lata com 

400g, dizeres de 

rotulagem, data de 

fabricação e prazo de 

validade, informação dos 

ingredientes e 

composição nutricional. 

08 Unid. GURY R$ 3,99 R$ 31,92 

VALOR TOTAL R$ 4.628,67 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

 

4.1. O pagamento será feito quinzenalmente, após conferencia de Nota Fiscal Eletrônica com as 

requisições de compras; 
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4.2. O contratante pagará à contratada, até 05 (cinco) dias, após a apresentação da nota 

fiscal/fatura correspondente, devidamente aceita e atestada pelo órgão competente, vedado 

à antecipação, observado o disposto no Art. 5º da Lei nº 8.666/93. 

 

4.3. Ocorrendo erros na nota fiscal/fatura, estas serão devolvidas à contratada para correção, 

ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de 

apresentação da nova nota fiscal/fatura.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

 

5.1. O prazo de vigência do contrato e do fornecimento terá início em 17 de outubro de 2019 e 

término em 17 de outubro de 2020.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 

6.1.Compete ao contratante.  

 

6.1.1. Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto deste 

Termo de referência, para que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e 

condições da aquisição; 

6.1.2. Designar servidor para promover o recebimento do produto, sob os aspectos quantitativos 

e qualitativos, assim como prazo de validade e entrega; 

6.1.3. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no prazo 

estipulado. 

 

6.2.Compete à contratada.  

 

6.2.1. Entregar os produtos de acordo com a demanda da Câmara; 

6.2.2. Transportar os produtos e disponibilizar mão de obra dos mesmos; 
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6.2.3. Manter, durante toda a execução do contrato, a compatibilidade com as obrigações 

assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO 

 

7.1. Caberá à Câmara Municipal de Santa Leopoldina a publicação do extrato deste contrato e 

aditivos, na forma estabelecida no art. 61 da Lei nº 8666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 

 

8.1. O não cumprimento de qualquer das cláusulas e condições previstas no presente 

instrumento, implica na imediata rescisão unilateral pelo CONTRATANTE. Ademais, o 

pacto poderá ser rescindido por acordo entre as partes e, ainda, nas hipóteses de força maior 

ou caso fortuito.  

 

CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS FINANCEIROS  

 

9.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da Dotação Orçamentária, 

Elemento de Despesa e Fonte de Recurso a seguir. 

 

        Câmara Municipal: 

        33.90.30.00000 – Material de Consumo 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES  

 

10.1. A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o 

fornecimento do(s) produto(s), sujeitando-se às penalidades constantes nos artigos 86 e 87 

da Lei nº 8.666/93. 
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10.2. Caso a empresa se recuse a receber a Requisição de Compra de Material e a fornecer o(s) 

produto(s), aplicar-se-á o previsto no art. 4º, inciso XVI, da Lei 10.520/2002. 

 

10.3. Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei 8.666/93; 

 

10.4. As sanções administrativas somente serão aplicadas pela Câmara após a devida notificação 

e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO.  

 

11.1. Fica eleito o foro da Comarca de Santa Leopoldina/ES, para dirimir dúvidas ou contestação 

oriundas direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 

Santa Leopoldina/ES, 17 de outubro de 2019. 

 

 

________________________________________________ 

CONTRATANTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA – ES 

SERGIO ANGELI LAGO 

 

 

   __________________________________              __________________________________ 

                         CONTRATADA                                                      CONTRATADA 

      SUPER SHOW SUPERMERCADOS                   SUPER SHOW SUPERMERCADOS  

                                LTDA                                                                           LTDA 

             FREDY SEIDLER BERGER                                    KEVIN SEIDLER BERGER 

           


