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PREGÃO PRESENCIALN° 031/2018

PROCESSO Nº 063/2018
EDITAL N° 046/2018

ANEXO VII

CONTRATO Nº 087/2018

CONTRATANTE: - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, inscrita no
CNPJ sob o nº 45.685.120/0001-08, com sede à Rua XV de Novembro, nº 686, Centro, em
Pariquera-Açu/SP, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS
SILVA PINTO, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG 15.597.026
SSP/SP, CPF nº 046.482.688-81, e de outro lado como:

CONTRATADO: - RONIE PETERSON RAMPONI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº
01.861.858/0001-03, com sede à Rua Dr. Carlos Botelho nº 107, Bairro Centro, cidade de
Pariquera-Açu- SP, neste ato representado pelo Sr. RONIE PETERSON RAMPONI,
brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.269.598-X-SSP-SP,
CPF. nº 267.018.828-11.

Dessa forma, as partes acima qualificadas doravante denominadas neste ato, respectivamente,
CONTRATANTE e CONTRATADAS, têm entre si, por esta e da melhor forma de direito, tudo
de conformidade com a Licitação do presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes,
que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULAPRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O CONTRATADO se obriga a fornecer conforme solicitação, o objeto deste contrato,
conforme Pregão Presencial nº 031/2018.

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA
PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

03 2.100 KG

AÇÚCAR REFINADO, obtido da
cana-de-açúcar, tipo refinado, com
aspecto, cor e cheiro próprios e sabor
doce, com teor de sacarose mínimo de
98,5%, admitindo-se umidade máxima
de 3%, sem fermentação, isento de
sujidade, parasitas, materiais terrosos e
detritos animais e vegetais,
acondicionado em saco plástico de
polietileno, atóxico, vedado, com
capacidade para 01 Kg; suas condições
deverão estar de acordo c/ NTA nº 82
(Decreto nº 12.286, de 20-10-78).

Alto alegre R$ 2,20 R$ 4.620,00

10 240 KG
CARNE BOVINA EM BIFE de 1ª
qualidade (tipo coxão mole). Resfriada,
em bife, contendo no máximo 07% (sete)

Frigoraes R$ 24,80 R$ 5.952,00
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de gordura, embaladas a vácuo em
pacotes de sacos plásticos resistentes,
contendo no máximo 01 Kg cada. As
embalagens devem estar íntegras
(lacradas) e a carne deve apresentar
textura firme, cor vermelha brilhante,
gordura firme e branca ou ligeiramente
corada e odor característico. Não deve
apresentar exsudados na embalagem,
nem superfície viscosa. Na embalagem
deverá constar o nome e o endereço do
fabricante, nome e marca do produto,
data de fabricação, prazo de validade, nº
do lote e carimbo do SIF (Serviço de
Inspeção Federal) ou SISP(Serviço de
Inspeção do Estado de São Paulo). Para
o seu transporte deverão ser utilizados
veículos refrigerados ou isotérmicos e
bem higienizados em seu interior.
Validade: Como a carne será entregue
resfriada, ou seja, numa temperatura
entre 01º e 04º C, deve possuir uma
validade de 08 (oito) dias se conservada
na mesma temperatura.

11 7.300 KG

CARNE CONGELADA DE BOVINO
SEM OSSO EM CUBOS IQF – Carne
proveniente de espécie bovina, abatidos
sob Serviço de Inspeção Federal,
Estadual ou Municipal, deve estar dentro
dos padrões citados pelo Regulamento
de Inspeção Industrial e Sanitária de
Origem Animal, livre de sujidades e
parasitas. Devem ser cortados em cubos
em equipamento apropriado e
congelados em túnel de congelamento
com tecnologia IQF (Individual Quick
Frozen) para congelamento individual.
Os cubos deverão ter cerca de 20mm. O
produto deve apresentar consistência
firme, cor, odor e sabor próprios, livre de
manchas. Embalado em embalagem de
polietileno de baixa densidade, aprovada
para contato direto com alimentos, sem
perfurações ou vazamentos, lacrada por
termossoldagem, rotulada de acordo com
a legislação vigente em rótulo
litografado, de forma clara e indelével.
Mantida a temperatura máxima de -12°C
e transportada em condições que
preservem tanto as características do
alimento congelado, como também a
qualidade do mesmo quanto as
características físico-químicas. Gorduras
totais máx. 14g por 100g. Validade: 10
(dez) meses à contar da data de
fabricação. Embalagem primária: 1 a
2kg.

Swift R$ 19,60 R$ 143.080,00

12 8.840 KG

CARNE CONGELADA DE BOVINO
MOÍDA EM IQF – Carne proveniente
de espécie bovina, abatidos sob Serviço
de Inspeção Federal, Estadual ou
Municipal e estar dentro dos padrões
citados pelo Regulamento de Inspeção
Industrial e Sanitária de Origem Animal,

Swift R$ 19,60 R$173.264,00
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livre de sujidades e parasitas. Devem ser
moídas em equipamento apropriado e
congelados em túnel de congelamento
com tecnologia IQF (Individual Quick
Frozen) para congelamento individual.
Embalado em embalagem de polietileno
de baixa densidade, aprovada para
contato direto com alimentos, sem
perfurações ou vazamentos, lacrada por
termossoldagem, rotulada de acordo com
a legislação vigente em rótulo
litografado, de forma clara e indelével,
mantida a temperatura máxima de -18°C
e transportada em condições que
preservem tanto as características do
alimento congelado, como também a
qualidade do mesmo quanto as
características físico-químicas. Gorduras
totais máx. 14g por 100g. Validade: 10
(dez) meses à contar da data de
fabricação. Embalagem primária: 1 a
2kgs.

14 6.400 KG

COXA E SOBRE COXA DE
FRANGO SEM PELE E SEM
OSSO. Embalagem: sacos plásticos
resistentes e atóxicos; do próprio
fabricante. As embalagens devem estar
íntegras (lacradas), e a carne deve
apresentar textura firme, cor rosada.
Não poderão apresentar cheiro
desagradável, superfície viscosa, nem
exsudados.Na embalagem deverá
constar nome e marca do produto,
nome e endereço do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade, nº do
lote e carimbo do SIF (Serviço de
Inspeção Federal), ou ou SISP
Reposição do produto: no caso de
alteração do mesmo antes do
vencimento do prazo de validade e
embalagens danificadas.Para o seu
transporte deverão ser utilizados
veículos refrigerados ou isotérmicos e
bem higienizados em seu interior.
Validade: Como a carne deverá ser
entregue congelada, ela terá que
apresentar validade de 06 (seis) meses,
se conservada a uma temperatura
entre – 25º a – 18º C.

A’Doro R$ 11,80 R$ 75.520,00

26 200 KG

MISTURA PARA O PREPARO DE
ALIMENTO LÍQUIDO À BASE DE
SOJA SABOR MORANGO, UVA,
ABACAXI, TANGERINA E
MAMÃO COM LARANJA.
INGREDIENTES: Açúcar, proteína
de soja, espessantes goma xantana e
carboximetil celulose, aromatizante
idêntico ao natural das frutas
especificadas, acidulante ácido láctico,
regulador de acidez citrato desódio,
ácido ascórbico (vitamina C).
RENDIMENTO (1kg):
aproximadamente 45 porções de 200
mL. Peso Líquido do Produto: 1 kg.

Sustentare R$ 19,20 R$ 3.840,00
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27 2.600
FRASCO

ÓLEO DE SOJA, OBTIDO DA
ESPÉCIE VEGETAL.Óleo de soja,
obtido da espécie vegetal, isento de
ranço e substâncias estranhas,
acondicionado em lata ou em
embalagem PET frasco de 900 ml,
isento de colesterol e embalado em
caixa de papelão reforçada; suas
condições deverão estar de acordo com
a NTA nº 50 (Decreto nº 12.486, de
20-10-78). Apresentar amostra na
embalagem original.

Soya R$ 3,75 R$ 9.750,00

28 100 CX

OVOS DE GALINHA, TIPO
MÉDIO, branco, pesando, no mínimo,
50 gr a unidade, isento de fungos ou
substâncias tóxicas, cor, odor e sabor
anormais, o produto deverá ser
acondicionado em caixa com 30
dúzias. Suas condições deverão estar
de acordo com a Resolução nº 5, de
05-07-91.

CEAGESP R$ 165,00 R$16.500,00

35 620
KG

Alho roxo CEAGESP R$ 21,90 R$ 13.578,00

36 240 SACO Batata Inglesa saco de 50 kg
CEAGESP R$ 137,90 R$ 33.096,00

37 170 SACO Cebola saco de 20 kg
CEAGESP R$ 52,00 R$ 8.840,00

38 7.000 KG
Maçã Gala

CEAGESP R$ 4,90 R$ 34.300,00

39 4.800 KG Tomate CEAGESP R$ 3,90 R$ 18.720,00

40 2.400 KG
Cenoura

CEAGESP R$ 2,49 R$ 5.976,00

41 2500 KG Repolho CEAGESP R$ 1,99 R$ 4.975,00

42 480 KG Laranja Lima CEAGESP R$ 3,28 R$ 1.574,40

43 720 KG Melancia CEAGESP R$ 2,90 R$ 2.088,00

44 480 KG Manga CEAGESP R$ 5,80 R$ 2.784,00

45 300 KG
Mamão Papaia

CEAGESP R$ 3,80 R$ 1.140,00

46 480 KG
Uva Niágara

CEAGESP R$ 11,70 R$ 5.616,00

47 100 UN Couve Flor CEAGESP R$ 5,40 R$ 540,00

48 100 KG Mandioquinha CEAGESP R$ 8,40 R$ 840,00

49 800 KG Pimentão verde CEAGESP R$ 6,15 R$ 4.920,00

50 120 KG Abóbora Itália CEAGESP R$ 3,99 R$ 478,80

51 120 KG Vagem CEAGESP R$ 14,90 R$ 1.788,00

52 150 UNID Alface CEAGESP R$ 2,59 R$ 388,50

53 150 UNID Brócolis CEAGESP R$ 5,90 R$ 885,00

54 120 UNID Beterraba CEAGESP R$ 2,95 R$ 354,00

55 150 KG Beringela CEAGESP R$ 5,30 R$ 795,00
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56 150 KG
Pepino comum

CEAGESP R$ 3,19 R$ 478,50

57 150 KG
Limão

CEAGESP R$ 4,99 R$ 748,50

58 50 UN
Acelga

CEAGESP R$ 3,90 R$ 195,00

TOTAL GERAL R$577.624,70

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
2.1 - O prazo de vigência do presente contrato será 12 (doze) meses, podendo este prazo ser
prorrogado por igual período nos termos da Lei 8.666/93, se for de interesse da administração,
ocorrendo motivo justificado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
3.1 - O valor integral deste Contrato é de R$ 577.624,70 (quinhentos e setenta e sete mil
seiscentos e vinte e quatro reais e setenta centavos).

3.4 - No preço estão incluídas todas as despesas diretas ou indiretas, ficando certo de que à
CONTRATANTE, nenhum outro ônus caberá, além do pagamento estipulado acima.

3.5 O pagamento será feito pela Prefeitura em até 15 (quinze) dias úteis, através da conta
corrente da Licitante vencedora, devidamente informada na nota fiscal, valendo como recibo o
comprovante de depósito, contados a partir da apresentação do Documento Fiscal liberado pelo
setor responsável, devidamente atestada e conferida a efetiva entrega dos produtos.

3.6 - O vencimento do Documento Fiscal dar-se-á somente após a entrega dos objetos do
contrato, e não da emissão do mesmo.

3.7 - Deverá constar no documento fiscal o numero da licitação – PREGÃO PRESENCIAL
031/2018; Número do Contrato, Número do Pedido de Compras, bem como nome do Banco,
número da Conta Corrente e Agência Bancária, da empresa, sem os quais o pagamento ficará
retido por falta de informações.

3.8 - Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-á o prazo de vencimento
previsto, voltando o mesmo a ser contado, a partir da apresentação dos documentos corrigidos.

3.9 - A Prefeitura reserva-se o direito de descontar do pagamento devido à licitante vencedora,
os valores correspondentes à multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento
de cláusulas contratuais.

3.10 – A inobservância na qualidade dos produtos ou demais cláusulas contratuais, implicará na
suspensão do pagamento até a perfeita readequação

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E DO LOCAL DE ENTREGA
4.1 - O objeto do presente pregão deverá ser entregue conforme especificações constantes no
ANEXO I deste Edital e observando o seguinte:

4.2 - As Empresas Licitantes serão responsáveis pelo transporte dos produtos de sua sede até às
08 (oito) escolas do perímetro urbano, 06 (seis) escolas da zona rural, estabelecidos no Anexo
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VI deste Edital, nos horários das 08:00 horas às 11:30 horas e das 13:00 horas às 16:30 horas,
nos endereços constantes do Anexo VI do Edital, onde, o não atendimento aos horários
estabelecidos, acarretará o não recebimento dos produtos, e aplicação das sanções previstas.

4.3 - A Contratada deverá agendar as entregas através do telefone (13) 3856-1470, ou na
Central de Alimentos sito à Avenida Olímpica s/nº, Bairro Vila Maria, Pariquera-Açu/SP, onde
as entregas serão acompanhadas pelo Encarregado de Sessão do Setor da Merenda Escolar.

4.4 - Os produtos deverão ser entregues semanalmente, obedecendo, o descrito no pedido de
entrega, na sua íntegra, sob a condição de devolução na sua totalidade, independentemente se
houver juntamente outros produtos com quantidades corretas, com aplicação das penalidades
previstas.

4.5 - Caso algum produto não corresponda ao exigido no instrumento convocatório, a
contratada deverá providenciar no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da data de
notificação expedida pela contratante, a sua adequação, visando o atendimento das
especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no instrumento convocatório,
na Lei n.º 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor;

4.6 - O produto entregue deverá conter todas as informações necessárias à perfeita
caracterização dos mesmos, em Língua Portuguesa como marca peso, composição e demais
especificações necessárias para a perfeita caracterização do produto.

4.7 - O objeto desta licitação deverá ser entregue em até 03 (três) dias úteis, contados do envio
e recebimento do pedido de entrega.

4.8- Os produtos perecíveis (produtos cárneos, leite e derivados) deverão ser entregues em
veículo refrigerado.

4.9 - A temperatura dos gêneros perecíveis deverá ser avaliada pelo Responsável dos
recebimentos, devendo atender as seguintes temperaturas.

a) Congelados: -18º C com tolerância até – 12º C;
b) Refrigerados + 6º C a + 10º C ou conforme especificação do fabricante;
c) Resfriados: +4º C a + 6º C com tolerância até + 7º C.

4.10 – Qualidade dos produtos, com a preservação da data dos respectivos pagamentos

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - As despesas provenientes da presente Licitação, parte serão cobertas com recursos
disponíveis na dotação orçamentária do orçamento Municipal vigente e parte na dotação
orçamentária de 2.019:

Órgão 01.00.00 – PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.06.00 – Departamento de Educação e Cultura
Unidade Executora: 01.06.01 – Alimentação e Nutrição
Função 12.306 – Alimentação e Nutrição
Classificação Geral – 3.3.90.30 – Material de Consumo
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Ficha 90
Destinação de recurso - 05.200.0001 - FED - QSE Educação Geral

Órgão 01.00.00 – PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.06.00 – Departamento de Educação e Cultura
Unidade Executora: 01.06.01 – Alimentação e Nutrição
Função 12.306 – Alimentação e Nutrição
Classificação Geral – 3.3.90.30 – Material de Consumo
Ficha 89 - Fonte 02

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
6.1 - O contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE sem quaisquer ônus para a
Municipalidade, nas seguintes hipóteses:
a) se verificar a falência ou concordata do CONTRATADO;

b) se o CONTRATADO transferir o contrato no todo ou parte, sem anuência por escrito da
CONTRATANTE;

c) se ocorrer manifesta impossibilidade do CONTRATADO de dar cabal e perfeito
desempenho das obrigações assumidas;

d) caberá ainda rescisão administrativa deste contrato no caso do CONTRATADO,
reincidentemente ou não, deixar de cumprir quaisquer das obrigações deste contrato, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal que o couber.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES
7.1 - O licitante que deixar de entregar quaisquer documentos exigidos no Edital ou apresentar
documentação falsa para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta ou lance, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou
fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominações legais;

7.2 - O licitante sujeitar-se-á, ainda, às sanções de: advertência multa e declaração de
inidoneidade, sendo que as sanções de suspensão descritas no item anterior e declaração de
inidoneidade poderão ser acumuladas com multa, sem prejuízo da rescisão contratual;

7.3 - As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir
o motivo;

7.4 - Ocorrendo atraso na execução/entrega do objeto contratado será aplicada multa moratória
de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, até o limite de 15 % (quinze por
cento) sobre o valor total do contrato;

7.5 - No descumprimento de quaisquer obrigações licitatórias/contratuais, poderá ser aplicada
multa indenizatória de 15% (quinze por cento) do valor total do objeto licitado;
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7.6 - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da(s) fatura(s),
cobrada judicialmente ou extrajudicialmente, a critério do Município;

7.7 - Da intenção de aplicação de quaisquer das penalidades previstas, será concedido prazo
para defesa prévia de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação;

7.8 - Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da
publicação;

7.9 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro
de Fornecedores do Município, no caso de impedimento do direito de licitar e contratar, o
licitante terá seu cadastro cancelado por igual período.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 - Serão estabelecidas as seguintes condições gerais: -

8.2 - São partes integrantes deste contrato, independentemente de transcrição, o Edital de
Pregão nº 031/2018, o Processo Licitatório nº 063/2018 a contra-proposta do
CONTRATADO, com os documentos que a acompanham;

8.3 - As entregas deverão ser realizadas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados do
envio e recebimento solicitação.

8.4 - A contratada se obriga a entregar os produtos contendo em sua embalagem a data da
fabricação, validade e/ou vida útil dos mesmos ou repor em caso de alterações dos mesmos.
Seguindo a programação da Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu/SP, quanto à data, horário,
local, quantidade e qualidade a serem entregues;

8.5 - Reserva-se a CONTRATANTE, se necessário, o direito de controlar periodicamente a
qualidade dos produtos, enviando amostras para serem analisadas em órgãos oficiais com o
objetivo de verificar se os produtos estão dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da
Saúde;

8.6 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessárias ao contrato de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial;

8.7 - Caso algum produto não corresponda ao exigido no instrumento convocatório, a
contratada deverá providenciar no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da data de
notificação expedida pela contratante, a sua adequação, visando o atendimento das
especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no instrumento convocatório,
na Lei n° 8.666/93 e no Código de Defesa do consumidor;

8.8 - A CONTRATADA será responsável pelo transporte dos produtos de sua sede até às
cozinhas das 08 (oito) escolas do perímetro urbano, 06 (seis) escolas da zona rural, no horário
das 08:00 horas às 11:30 horas e das 13:00 horas às 16:30 horas, nos endereços constantes
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do Anexo VI do Edital, onde, o não atendimento aos horários estabelecidos, acarretará o não
recebimento dos produtos, e aplicação das sanções previstas na cláusula sétima.

8.9 - Os produtos perecíveis (produtos cárneos, leite e derivados) deverão ser entregues em
veículo refrigerado.

8.10 - A temperatura dos gêneros perecíveis deverá ser avaliada pelo responsável dos
recebimentos, devendo atender as seguintes temperaturas:

a) Congelados: -18º C com tolerância até – 12º C;
b) Refrigerados + 6º C a + 10º C ou conforme especificação do fabricante;
c) Resfriados: +4º C a + 6º C com tolerância até + 7º C.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.1 - Para dirimir questões que resultem deste contrato, a CONTRATANTE e a
CONTRATADA, elegem o Foro da Comarca de Pariquera-Açu/SP, com renúncia expressa de
qualquer outro por mais privilegiado que o seja.

9.2 - E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas neste
Termo de Contrato, aceitam a cumprirem fielmente as normas legais e regulamentares,
assinando o presente em 04 (Quatro) vias de igual efeito e teor, na presença de duas
testemunhas, abaixo indicadas:

Pariquera-Açu, 27 de Novembro de 2.018.

____________________
JOSÉ CARLOS SILVAPINTO

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

_______________________
RONIE PETERSON RAMPONI

PELACONTRATADA

Testemunhas:

1. ________________________________ 2. _______________________________
Nome: Nome:
RG: RG:


