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CONTRATO Nº 161/2018. 

 
QUE ENTRE SI FAZEM: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO 
NORTE, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, INSCRITO 
NO CNPJ SOB O Nº 31.796.626/0001-80, COM DOMICÍLIO NA 
RUA SEBASTIÃO COELHO DE SOUZA, 576, CENTRO, CEP: 
29.820-000, ÁGUA DOCE DO NORTE, ES, NESTE ATO 
REPRESENTADO PELO SEU PREFEITO MUNICIPAL, PAULO 
MÁRCIO LEITE RIBEIRO, BRASILEIRO, DIVORCIADO, 
COMERCIANTE, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 019.866.237-85 
E DA CI Nº 756953 SSP-ES, DORAVANTE DENOMINADO 
CONTRATANTE & MERCEARIA SANTANA LTDA ME PESSOA 
JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO INSCRITA NO CNPJ SOB O 
Nº 39.620.075/0001-00, SEDIADA NA RUA IRACY MARQUES, 
864, CENTRO,CEP: 29.820-000, NA CIDADE DE ÁGUA DOCE 
DO NORTE, ES, TEL: (27) 3759-1680, E-MAIL: 
MERCEARIASANTANATERRA@HOTMAIL.COM NESTE ATO 
REPRESENTADA POR SUA REPRESENTANTE LEGAL SRA. 
ESTER DE ALMEIDA SANTANA, BRASILEIRA, CASADA, 
COMERCIANTE, INSCRITA NO CPF SOB O Nº 089.218.437-01 
E CTPS Nº 88.823/CTPS-ES, RESIDENTE E DOMICILIADA NA 
RUA IRACY MARQUES, 864 - FUNDOS, CENTRO, NA CIDADE 
DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES DORAVANTE DENOMINADA 
CONTRATADA, CONSOANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 
ABAIXO ESTABELECIDAS: 

  
Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito 

(16/08/2018), o MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE & MERCEARIA 
SANTANA LTDA ME ambos anteriormente qualificados, com base no 
Procedimento Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº. 019/2018 nos termos 
da Lei nº Lei 8.666/93 de 21/06/93, a Lei nº 10.520/2002 e o Decreto Federal nº 
3.555/2000, bem como, o Decreto Municipal nº 115/2005, 29.09.2005, 
Procedimento Administrativo nº 2010/2018, resolvem celebrar o presente 
CONTRATO, observadas para tanto, as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – PRIMEIRA – OBJETO.  O presente contrato tem como 
objeto a aquisição de gêneros alimentícios para realização de reuniões 
pedagógicas, capacitações e seminários com professores da Rede Municipal de 
Ensino, conforme descrito abaixo:  
 

Item Descrição Quant Unid 

VR. REFERÊNCIA R$ 

VR. 
UNIT. 

VR TOTAL 

02 AÇÚCAR - cristal de origem vegetal cana, de 
procedência nacional, ser de safra corrente. Isento 
de mofo, fermentação, odores estranhos e 
substâncias nocivas. Embalagem primária em 
pacote de 5kg, transparente, em plástico atóxico, 

 
 
 
 
90 

 
 
 
 
KG 

 
 

R$ 1,65 

 
 

R$ 148,50 
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incolor, termossoldado. A embalagem secundária 
deve ser fardo, resistente, suportando o transporte 
sem perder sua integridade, totalizando peso líquido 
de 30 Kg. Validade: mínima de 12 meses a contar a 
partir da data de entrega. Reposição do produto: no 
caso de alteração do mesmo antes do vencimento 
do prazo de validade e embalagens danificadas. 

03 ALHO – graúdo de calibre 5: características gerais: 
de boa qualidade, compactos e firmes. Devem 
apresentar suficiente evolução de tamanho, cor e 
sabor típicos da espécie. Não estarem danificados 
por quaisquer lesões de origem física ou mecânica 
que afetem a sua aparência. Não devem conter 
substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 
aderentes à superfície. Acondicionados em sacos 
plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada  

 
 
 
 
10 

 
 
 
 
KG R$ 12,90 R$ 129,00 

04 Ameixa em calda e inteiras. Latas c/850g. Referência 
de Qualidade: Olé ou de melhor qualidade. 

03 LAT 
R$ 9,20 R$ 27,60 

05 AMIDO DE MILHO – embalagem de 500 gramas, 
validade de 10 meses a partir da data de entrega, 
legislação: conforme resolução RDC nº 263 de 
22/09/2005. 

 
06 

 
KG 

R$ 3,60 R$ 21,60 

06 ARROZ - branco, tipo 1, não parbolizado, polido, 
classe longo, fino, de procedência nacional e de 
safra corrente. Embalagem plástica resistente, 
transparente, incolor, capacidade de 5kg em plástico 
atóxico, termosoldado. Isento de mofo, de odores 
estranhos e de substâncias nocivas (Não apresentar 
manchas escuras, brancas, avermelhadas ou 
esverdeadas e não ter sabor ardido). Selecionados 
eletronicamente grão em grão. A embalagem 
secundária deve ser fardo termossoldado, 
resistente, suportando o transporte sem perder sua 
integridade, totalizando peso líquido de 30Kg. 
Validade: mínima de 12 meses a contar a partir da 
data de entrega. Reposição do produto: no caso de 
alteração do mesmo antes do vencimento do prazo 
de validade e embalagens danificadas. 

 
 
 
 
 
 
 
100 

 
 
 
 
 
 
 
KG 

R$ 2,30 R$ 230,00 

07 Azeite doce. Extra virgem vidro c/500ml. Referência 
de Qualidade: Gallo ou de melhor qualidade 

07 UNID 
R$ 22,90 R$ 160,30 

 
08 

AZEITONA – tipo preta, apresentação sem caroço, 
tamanho grande, características adicionais sem 
tempero. Acondicionada em embalagem com 500g 
devendo ser considerado como peso líquido do 
produto drenado. Prazo de validade mínimo de 12 
meses a partir da data de entrega. 

 
10 

 
PCT 

R$ 9,85 R$ 98,50 

 
09 

BACON – defumado de primeira qualidade, carne 
suína com gordura, apresentação resfriado, com 
aparência, cor, cheiro e sabor próprio, sem ranço, 
não pegajoso, embalagem plástica; 

 
50 

 
KG 

R$ 17,80 R$ 890,00 

 
10 

BANANA DA TERRA; primeira qualidade; in natura, 
característica física: tamanho, coloração uniforme, 
firme e intacto, isentos de sujidades, parasitas e 
larvas, sem danos físicos oriundos do manuseio e 
transporte, produto sujeito a verificação no ato a 
entrega. 

 
30 

 
KG 

R$ 2,99 R$ 89,70 

11 Banana da Prata, in natura; acondicionado em caixa 
plástica, limpa, ou sacolas transparentes; primeira 
qualidade; tamanho e coloração uniforme, firme e 
intacto; isentos de sujidades parasitas e larvas, sem 
danos físicos oriundos do manuseio e transporte, 
sujeitas a verificação do produto no ato da entrega. 

 
 
50 

 
 
KG 

R$ 2,99 R$ 149,50 

12 BATATA  INGLESA, comum especial, lavada, 
tamanho grande ou médio, uniforme, inteira, sem 

 
 

 
 

R$ 2,49 R$ 149,00 
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ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho sem 
corpos estranhos ou terra aderida à superfície 
externa. 

100 KG 

13 BATATA PALHA de primeira qualidade, embalagem 
com 3000g 

22 KG 
R$ 41,70 R$ 917,40 

14 BOMBOM, pacote com 1kg. Referencia de 
qualidade: serenata ou de melhor qualidade. 

02 PCT 
R$ 23,90 R$ 47,80 

15 CAFÉ EM PÓ EXTRA FORTE embalagem 
aluminizado interna e externamente, embalado a 
vácuo, contendo o selo abic. 

 
100 

 
KG R$ 17,00 R$ 1.700,00 

17 CARNE BOVINA, tipo MOÍDA de segunda, 
apresentação congelada, limpa e magra, 
embalagem em saco plástico transparente de 01 kg. 
Contendo até 10% de gordura. Validade mínima de 
6(seis) meses a contar da data da entrega. 

 
 
200 

 
 
KG R$ 10,80 R$ 2.160,00 

18 CARNE BOVINA TIPO MAMINHA in natura, origem 
animal, limpa congelada e de boa qualidade  

 
100 

 
KG 

R$ 19,95 R$ 1.995,00 

19 CARNE SUINA TIPO BARRIGUINHA, de primeira 
qualidade, com aparência, cor cheiro e sabor 
próprios, sem ranço, não pegajoso, embalagem 
plástica atóxico, apropriada para este fim. 

 
 
30 

 
KG 

R$ 16,95 R$ 508,50 

20 CARNE SUINA TIPO LOMBO, limpa congelada e 
boa qualidade. 

100 KG 
R$ 16,50 R$ 1.650,00 

21 CEBOLA COR BRANCA, apresentação in natura, de 
primeira qualidade, características físicas:  tamanho 
e coloração  uniforme, firme e intacta; isentos de 
sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos 
oriundos de manuseio e transporte legislação: 
conforme resolução RDC 272 de 22/09/2005, da 
ANVISA e suas alterações posteriores, produto 
sujeito a verificação no ato da entrega. 

 
30 

 
KG 

R$ 3,10 R$ 93,00 

22 CENOURA IN NATURA, sem folhas de primeira 
qualidade, tamanho médio, uniforme, sem 
ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos 
ou tenros aderida a superfície. 

 
50 

 
KG 

R$ 3,30 R$ 165,00 

23 CHUCHU de primeira qualidade, tamanho e 
colorações uniformes, livres de materiais terrosos, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte. 

 
50 

 
KG 

R$ 1,90 R$ 95,00 

24 COXA E CONTRA COXA DE FRANGO, primeira 
qualidade, limpa, isenta de aditivos ou substancias 
estranha ao produto que alterem suas características 
naturais.  

 
300 

 
KG 

R$ 7,20 R$ 2.160,00 

25 CREME DE LEITE, acondicionamento: embalagem 
original, validade mínimo de 5 meses a partir da data 
de entrega; unidade de fornecimento: caixa 200 
gramas. 

 
75 

 
LAT 

R$ 3,20 R$ 240,00 

26 FARINHA DE MANDIOCA, tipo: branca crua, 
embalagem plástica de 1kg, validade: mínima de 7 
meses a partir da entrega. 

 
10 

 
KG R$ 5,30 R$ 53,00 

27 FEIJÃO PRETO: Características Técnicas: Feijão 
classe preto, novo, tipo 1, não torrado. Não poderá 
apresentar grãos disformes e ou torrados, coloração 
dos grãos com nuances diferentes, impurezas (grãos 
partidos e pedras), bolor, mofo, caruncho, 
rendimento inadequado. Embalagem: Deve estar 
intacta, acondicionada em embalagens de polietileno 
transparente, contendo 1kg. Prazo de Validade: 
Mínimo de 6(seis) meses a partir da data de entrega. 
A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes 
informações: nome e/ou marca, ingredientes, data 
de validade, lote e informações nutricionais. 

 
 
 
 
100 

 
 
 
 
 
PCT 

R$ 3,80 R$ 380,00 
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28 

FUBÁ DE MILHO. Enriquecida com Ferro e Ácido 
fólico, na contém Gluten. Pacote c/1kg. Referência 
de Qualidade: Sinhá ou de melhor qualidade. 

 
40 

 
KG R$ 2,20 R$ 88,00 

29 LEITE CONDENSADO, lata c/395g de boa 
qualidade. 

12 LAT 
R$ 3,50 R$ 42,00 

30 LEITE INTEGRAL, esterilizado, por processamento 
UHT, longa vida, 1º qualidade, em embalagens 
tetrapak de 1litro. Prazo de validade mínimo 03 
meses a contar da data de entrega. 

 
150 

 
LT 

R$ 3,95 
 

R$ 592,50 

31 LINGÜIÇA CALABRESA, lingüiça condimentada 
com pimenta calabresa. Acondicionado em 
embalagem original de fábrica, contendo no corpo da 
embalagem especificação dos ingredientes, 
informações o fabricante e data de vencimento. Deve 
apresentar odor agradável, possuir consistência 
firme, não apresentar manchas escuras ou verdes, 
não deve estar pegajosas. 

 
40 

 
KG 

R$ 17,50 R$ 700,00 

32 LINGÜIÇA DEFUMADA, de primeira qualidade, 
embalagem plástica a vácuo, Acondicionado em 
embalagem original de fábrica, contendo no corpo da 
embalagem especificação dos ingredientes, 
informações o fabricante e data de vencimento. Deve 
apresentar odor agradável, possuir consistência 
firme, não apresentar manchas escuras ou verdes, 
não deve estar pegajosas. 

 
 
 
60 

 
 
 
KG 

R$ 13,15 
 

R$ 789,00 

33 MAÇÃ VERMELHA nacional, fruto de tamanho 
médio, sem ferimentos, firme. 

60 KG 
R$ 5,85 R$ 351,00 

34 MAIONESE C/500GR Referência de Qualidade: 
Hellmanns, Arisco ou de melhor qualidade. 

10 FR 
R$ 6,15 R$ 61,50 

35 MATEIGA CREMOSA, embalagem de 1kg sabor 
com sal, acondicionada pote plástico, com validade 
mínimo de 5 meses a partir da data de entrega. 
Referencia de qualidade qualy ou de melhor 
qualidade. 

 
50 

 
KG 

R$ 31,00 R$ 1.550,00 

36 MELANCIA, tipo graúda, cor da polpa: vermelha, in 
natura; peso aproximado 10kg, acondicionado a 
granel; bem desenvolvida, primeira qualidade; 
tamanho e coloração uniforme, firme e intacto; 
isentos de sujidades parasitas e larvas, sem danos 
físicos oriundos do manuseio e transporte, conforme 
a resolução RDC 272, de 22/09/2005, da ANVISA e 
suas alterações posteriores, sujeitas a verificação do 
produto no ato da entrega. 

 
 
 
 
120 

 
 
 
 
KG R$ 2,20 R$ 264,00 

37 MELÃO, de boa qualidade, tamanho e coloração 
uniforme, bem desenvolvido, primeira qualidade; 
tamanho e coloração uniforme, firme e intacto; 
isentos de sujidades parasitas e larvas, sem danos 
físicos oriundos do manuseio e transporte, conforme 
a resolução RDC 272, de 22/09/2005, da ANVISA e 
suas alterações posteriores, sujeitas a verificação do 
produto no ato da entrega. 

 
 
 
20 

 
 
KG 

R$ 4,90 R$ 98,00 

38 MILHO VERDE em conserva imersa em liquido 
primeira qualidade; tamanho e coloração uniforme, 
firme e intacto; isentos de sujidades parasitas e 
larvas, sem danos físicos oriundos do manuseio e 
transporte, conforme a resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da ANVISA e suas alterações 
posteriores, sujeitas a verificação do produto no ato 
da entrega, unidade de fornecimento: lata de 1kg 

 
 
 
20 

 
 
 
KG 

R$ 3,90 R$ 78,00 

39 MOLHO DE TOMATE. Caixa c/ 520g. Referencia de 
qualidade: Pomarola ou de melhor qualidade. 

100 CX 
R$ 3,60 R$ 360,00 

40 MUSSARELA fatiado de primeira qualidade, 
resfriado, isento de aditivos ou substancias 

 
 
150 

 
 
KG 

R$ 25,95 R$ 3.892,50 
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estranhas que seja impróprio para consumo e que 
altere suas características naturais.  

41 ÓLEO DE SOJA REFINADO, Tipo 1: embalagem 
pets de 900ml; com aspecto, cor própria, 
transparente, sem odor estranho. Embalagem 
integra, isenta de amassados e vazamentos. Estar 
acondicionado em embalagem secundária em caixa 
de papelão resistente com 20 unidades de 900ml. 
Validade mínima de 12 meses 

 
 
30 

 
 
LT 

R$ 3,47 R$ 104,10 

42 OVOS BRANCOS DE GALINHA, de primeira 
qualidade, tamanho grande, fresco, isento de 
aditivos ou substâncias estranhas e impróprias para 
o consumo humano, ou que, alterem suas 
características naturais (físicas, químicas e 
organolépticas). Apresentação: caixas de papelão 
com 360 unidades acomodadas em cartelas 
próprias, em perfeitas condições estruturais 

 
 
 
50 

 
 
 
 
DZ 

R$ 4,80 R$ 240,00 

43 PAIO, pacote c/1kg. De boa qualidade. 02 KG R$ 22,00 R$ 44,00 

44 PALMITO em conserva de boa qualidade, frasco de 
vidro, lacrado, embalagem de 500g. 

05 PT 
R$ 8,90 R$ 44,50 

45 PÃO, TIPO DE FORMA, ingredientes farinha trigo, 
fermento, sal, açúcar/margarina e água, peso 500, 
apresentação fatiado. 

 
100 

 
UNID R$ 4,40 R$ 440,00 

46 PÃO, TIPO FRANCÊS: tradicional 50 gramas 
produzido diariamente. Embalado em saquinho de 
plástico ou de papel. 

 
500 

 
KG R$ 9,50 R$ 4.750,00 

 
47 

PEITO DE FRANGO, congelado, sem tempero, 
embalado em saco plástico transparente, atóxico, 
limpo, não violado, resistente, que garantam a 
integridade do produto. Prazo de Validade: Mínimo 
de 3(três) meses a partir da data de entrega 

 
150 

 
KG 

R$ 7,75 R$ 1.162,50 

48 PÊSSEGO EM CALDA, lata c/850g de boa 
qualidade. 

10 LAT 
R$ 8,95 R$ 89,50 

49 PIMENTA CALABRESA em pacote. c/3g de boa 
qualidade 

10 PCT 
R$ 3,20 R$ 32,00 

50 PIMENTÃO VERDE, de boa qualidade. 10 Kg R$ 3,50 R$ 35,00 

51 POLVILHO DE MANDIOCA DOCE pacote c/1kg. 
Referência de Qualidade: Matuto ou de melhor 
qualidade. 

 
10 

 
KG R$ 6,50 R$ 65,00 

52 PRESUNTO FATIADO; de primeira qualidade; 
resfriado; inseto de aditivos ou substancias 
estranhas que seja impróprio para consumo e que 
altere suas características naturais 

 
150 

 
KG  

R$ 16,15 R$ 2.422,50 

53 REFRIGERANTE; diversos sabores; embalagem de 
2litros, acondicionada em garrafa pet com tampa de 
rosca; composto: água mineral gaseificada, açúcar, 
suco natural concentrado; validade mínima de 06 
meses a partir da data de entrega. 

 
500 

 
LT 

R$ 3,75  R$ 1.875,00 

54 SAL REFINADO – iodado: Caracteristicas Técnicas: 
Não devem apresentar sujidade, umidade, misturas 
inadequadas ao produto. Embalagem deve estar 
intacta, acondicionada em pacotes de 1kg, em 
polietileno transparente e ter embalagem secundária 
de ráfia ou sacos de polietileno. Prazo de validade: 
Minimo de 12(doze) meses a partir da data de 
entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as 
seguintes informações: nome e/ou marca, 
ingredientes, data de validade, lote e informações 
nutricionais. 

 
 
 
 
 
10 

 
 
 
 
 
KG  R$ 1,20 

R$ 12,00 
 

55 SUCO DE POLPA DE FRUTA variados sabores, 
embalados em tetra Pak de 1 litro 

500 UNID 
R$ 7,10 R$ 3.550,00 

56 TOMATE MADURO, de boa qualidade. 10 Kg R$ 4,40 R$ 44,00 
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57 UVA PASSAS, sem semente, seca; de consistência 
própria e umidade máxima de 25% P.P; ausência de 
sujidades, parasitas 

20 KG 
R$ 3,68 R$ 73,60 

01 ABACAXI IN NATURA primeira qualidade, in natura, 
características físicas: tamanho coloração uniforme 
firme e intacto, isento de sujidades parasitas e larvas 
sem danos físicos oriundos do manuseio e 
transporte, produto sujeito a verificação no ato da 
entrega. 

 
 
50 

 
 
KG 

R$ 4,50 R$ 225,00 

Valor total R$ 38.433,60  

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO:  
2.1. Os produtos serão requisitados de forma parcelada, conforme a necessidade 
da Creche Municipal; mediante solicitação da Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura – SEMEC; 
2.2. O prazo para início do fornecimento é de 02(dois) dias úteis após a solicitação 
efetuada pelo Fiscal do Contrato.  
2.3. As entregas deverão ser efetuadas na Gerência de Almoxarifado, situada à 
Avenida Sebastião Coelho de Souza, s/n, centro, Água Doce do Norte-ES, que fará 
o recebimento provisório, certificando a respectiva data de conclusão, a partir da 
qual terá início o prazo de inspeção que será realizada pelo nutricionista e pelos 
membros do CAE para avaliar se os gêneros alimentícios foram entregues, 
conforme estabelecido neste Termo de Referência. 
2.4. O período de inspeção será de até 5(cinco) dias úteis, contados da data do 
Recebimento Provisório. 
2.5. Se eventualmente for detectado problema nos gêneros alimentícios entregues, 
a Contratada será notificada pelo gestor do contrato para providenciar as correções, 
que deverão ocorrer no prazo máximo de 5(cinco) dias úteis, contados da data de 
recebimento da notificação. 
2.6. Findo o prazo de inspeção e estando os produtos (gêneros alimentícios) 
entregues de acordo com o presente termo, o gestor de contrato (nutricionista) 
realizará o recebimento definitivo, apondo o carimbo de ATESTO na nota fiscal. 
2.7. Os produtos, no momento da entrega, serão inspecionados, para verificação 
do tipo do produto, qualidade, peso, quantidade, prazo de validade, número de 
registro, lacre, tipo de embalagem primária e secundária, e outras que se fizerem 
necessárias à garantia da qualidade do produto, conforme especificações 
constantes deste termo. 
2.8. Os produtos que, após a inspeção, estiverem em desacordo com este termo 
não serão recebidos pela SEMEC. 
2.9. Todos os itens descritos neste termo, após entrega no Almoxarifado e antes 
da distribuição às Instituições Educacionais, serão submetidos à análise pela 
Nutricionista e pelo Conselho do CAE, para controle de qualidade. Caso seja 
constatada alguma disfunção quanto à qualidade do gênero alimentício, será 
obrigação da empresa contratada recolher e substituir todo o lote condenado. 
 
 
CLÁUSULA   TERCEIRA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 
3.1. O valor global deste CONTRATO é de R$ 38.433,60 (trinta e oito mil 
quatrocentos e trinta e três reais e sessenta centavos);  
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3.2. O pagamento será efetuado, em contracorrente, mediante ordem bancária, no 
prazo de até 30 (trinta) dias, contado da apresentação de nota fiscal, devidamente 
atestada pelo Setor de Almoxarifado desta municipalidade; 
3.3. A Nota Fiscal deverá discriminar as quantidades dos itens fornecidos. 
3.4. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes às penalidades 
eventualmente aplicadas. 
3.5. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A empresa contratada se obriga a: 
4.1. executar o contrato em conformidade com as disposições no edital e seus 
anexos e com os termos da proposta de preços; 
4.2. iniciar o fornecimento dos itens, previstos neste instrumento, a partir da data 
de assinatura do contrato e ou recebimento da requisição dos materiais; 
4.3. fornecer o objeto deste Contrato, sem interrupções, durante a vigência do 
contrato, pelos preços consignados na proposta; 
4.4. fornecer os itens, nas quantidades e datas solicitadas, dentro dos padrões 
estabelecidos, vindo a responder por danos eventuais que comprovadamente vier 
a causar pela má qualidade dos serviços; 
4.5. garantir a qualidade dos materiais fornecidos, segundo as exigências das 
normas legais; 
4.6. apresentar a fatura com o valor correspondente ao fornecimento; 
4.7. observada a legislação em vigor, a qualquer tempo e mediante aditivo próprio, 
poderá o Contratante promover acréscimos ou supressões no objeto contratado 
nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93; 
4.8. não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato; 
4.9. permitir a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato 
resultante deste certame licitatório; 
4.10. manter, durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade 
exigidas nesta licitação; 
4.11. cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito 
público. 
4.12. Para a adequada prestação dos serviços, a Contratada deverá se 
responsabilizar por fornecer: alimentos de acordo com o Padrão de Identidade e 
Qualidade definido pelos órgãos competentes e legislação vigente, dentro do prazo 
de validade sendo vedada a utilização de alimentos com alterações de 
características sensoriais, ainda que dentro do prazo de validade.  
4.13. Os alimentos deverão ser entregues na Gerência de Almoxarifado, que fará o 
recebimento provisório, certificando a respectiva data de conclusão, a partir da qual 
terá início o prazo de inspeção que será realizada pelo nutricionista e pelos 
membros do CAE para avaliar se os gêneros alimentícios foram entregues, 
conforme estabelecido neste instrumento, no horário de 7h30min., as 16horas. 
4.14. Entregar os gêneros alimentícios em meio de transporte e acondicionamento 
adequados e conforme especificações neste termo, de forma que esses gêneros 
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estejam com apresentação e temperatura apropriadas como forma de garantir sua 
qualidade. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
5.1. O Contratante obriga-se a: 
5.2.  efetuar o pagamento, mensalmente, após atesto da respectiva fatura; 
5.3. enviar à contratada a requisição dos materiais, como também, a relação de 
pessoas autorizadas a recebê-los;  
5.4. comunicar imediatamente à contratada qualquer irregularidade manifestada na 
execução do contrato; 
5.5. a fiscalização do contrato que será feito pela Senhora MARCIA ROBERTA 
BAETA RODRIGUES Nutricionista Municipal, que verificará a quantidade e a 
qualidade dos materiais e serviços, aplicando as penalidades cabíveis caso os 
materiais fornecidos sejam de má qualidade; 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO FORNECIMENTO 
6.1.1. O fornecimento do objeto será prestado pela contratada de em conformidade 
com as necessidades desta municipalidade em até 02 (dois) dias úteis após a 
emissão da requisição; 
6.1.2. A entrega dos materiais ocorrerá nas dependências do setor de Almoxarifado 
da Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, ES. 

6.1.3. O preço máximo a ser pago pelo Município de Água Doce do Norte, ES, será 
o qual a proponente foi declarada vencedora; 

6.1.4. No ato do recebimento dos produtos será verificado se os mesmos são de 
boa qualidade, se estão dentro do prazo de consumo, caso seja constatado alguma 
irregularidade os mesmos serão devolvidos, sendo a proponente obrigado a 
substituí-los dentro dos padrões de exigência desta municipalidade. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ATRIBUIÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO 
7.1.verificar a execução do fornecimento se está em acordo com o contrato;  
7.2. comunicar qualquer descumprimento das cláusulas contratuais; 
7.3. conferir e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para autorizar os 
pagamentos. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS.   
8.1. O prazo contratual terá como termo inicial a data de sua assinatura até 31 de 
dezembro de 2018. 
8.2. O objeto será fornecido durante a vigência contratual, conforme a necessidade 
desta Municipalidade. 
8.3. A contratada que não entregar o material dentro do prazo citado, será aplicado 
as penalidades previstas neste Contrato. 
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CLÁUSULA NONA – RECURSOS FINANCEIROS. Os recursos para cobrirem as 
referidas despesas advirão da conta e dotação orçamentária fixada na Lei 
Complementar 019, de 18 de dezembro de 2017, a seguir: 
  
050001.121220008.2.020 – Manutenção das Atividades da SEMEC; 
Natureza da Despesa – 339030000000 – Material de Consumo; 
Reserva Orçamentária – 36.374,43; 
Fonte de Recursos – 11010000 – MDE 
Ficha nº 0000089, da Secretaria Municipal de Educação. 
   
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 
10.1. O contratante poderá rescindir o contrato, de pleno direito, independente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos art. 58, II da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações, respondendo a parte infratora pelos prejuízos que 
causar à outra. 
  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
11.1. O presente Contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das 
hipóteses previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, observando o limite estabelecido no 
parágrafo primeiro do referido artigo.   
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
12.1. Se a Contratada recusar-se a receber a requisição, Nota de Empenho ou 
assinar o contrato, injustificadamente, ou se havendo justificativa, esta não for 
aceita pela Municipalidade, e ainda, se após a contratação incorrer em inexecução 
total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar as seguintes penalidades: 
12.2. advertência, sempre que verificadas pequenas irregularidades, para as quais 
haja concorrido; 
12.3. multa moratória em caso de atraso injustificado na entrega do objeto e demais 
elementos integrantes ou por motivo não aceito pela Municipalidade, calculada 
sobre o valor empenhado, de acordo com a seguinte tabela: 
 

Dias de atraso Percentual dia % Percentual multa % 

1º ao 10º dia 0,1 0,1 a 1,0 

11º ao 20º dia 0,2 1,2 a 3,0 

21º ao 30º dia 0,3 3,3 a 6,0 

31º ao 40º dia 0,4 6,4 a 10 

41º ao ........... 1,0 11 a 20 

 
12.4.multa de 2% (dois por cento) do valor total empenhado, em razão de 
inexecução total ou parcial; 
12.5. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
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12.6. declaração de na alínea “a”, “d” e “e" do subitem 12.1, poderá ser imposta 
cumulativamente com as demais. 
12.7. A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas pela contratada, sendo-lhe assegurada a 
ampla defesa e o contraditório. 
12.8. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos 
à contratada, se houver, ou cobradas judicialmente. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO. Quaisquer questões deste 
CONTRATO, serão dirimidas no foro da Comarca de Água Doce do Norte, ES. 
 
  E, por estarem acordes, é o presente CONTRATO, depois de lido e 
achado conforme, assinado pelas partes em presença de duas testemunhas que 
também assinam 04(quatro) vias de igual teor. 
 
 
 

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO 
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES 

 CONTRATANTE  
 
 
 
 

MÁRCIA ROBERTA BAETA RODRIGUES  
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE – ES  

FISCAL DO CONTRATO 
 
 
 
 

ESTER DE ALMEIDA SANTANA 
MERCEARIA SANTANA LTDA ME 

CONTRATADA 
 
 
 
 
1ª TESTEMUNHA: 
 
2ª TESTEMUNHA: 
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