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CONTRATO N°
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE Si FAZEM O
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ, ATRAVÉS
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM A
EMPRESA MARIA CELINA DE OLIVEIRA DA PAZME, NAS CONDIÇÕES ABAIXO PACTUADAS:
O Município do Santana do Acaraú, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Av. São
João, 75, Centro, CEP 62.150-000 - Santana do Acaraú - CE, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
07598.659/0001-30, neste ato representado pela Secretaria de Educação, Sra. Maria Requixelia de
Maria, doravante denominado de CONTRATANTE, e, do outro lado a empresa, MARIA CELINA
DE OLIVEIRA DA PAZ-ME, com endereço à Av. Maestro Lisboa, 2500, Loja 03 - Lagoa
Redonda- Fortaleza- Ceará, ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de
acordo com o Processo de Dispensa de Licitação n° 0303.01/2017FME, em conformidade com o
que preceitua a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os
contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:
CLAÚSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
11- Fundamenta-se este contrato na dispensa de licitação n° 0303.01/2017FME, e na Lei n°
8.666/93 e suas alterações posteriores e na proposta de preços da Contratada.
CLAÚSULA SEGUNDA - DO OBJETO
21- O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DESTINADOS AO (PNAE) PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE DE
ENSINO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE, EM CARÁTER DE
URGÊNCIA, conforme especificação em anexo.
CLAÚSULA TERCEIRA - DO PREÇO
3.1- A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pela execução do objeto deste contrato ovalor
global de R$ 68.687,59( essento e QIto mil seiscentos e oitenta e setefepls e cinquenta e
nove centavos), referente aos itens constantes no Anexo 1 deste contrato.
CLAÚSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
4.1- A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno
cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n
8.666/93 e suas alterações posteriores;
4.2-Fiscalizar e acompanhar a entrega dos produtos objeto contratual;
4.3-Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega dos produtos
objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
4.4-Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente
atestadas pela Secretaria de educação, conforme o acordado.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
51- Entregar os produtos objeto do Contrato •de conformidade com as condições e prazos
estabelecidos na dispensa de licitação n° 0303.01/2017FME e nesse Termo Contratual;
5.2-Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.3-Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela
Contratante;
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5.4-Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou terceiros, provocados por
ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega
do objeto contratual;
CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS
6.1.
O prazo de duração do Contrato é de 60 (sessenta) dias, com prazo de entrega de 05
(cinco) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra, podendo ser prorrogado nos
termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.
6.2. Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos à Secretaria de educação, até 05 (cinco)
dias antes da data do término do prazo contratual.
6.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Secretaria de educação, não serão considerados
como inadimplemento contratual.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA ENTREGA DO OBJETO
7.1. A CONTRATADA obriga-se a entregar os produtos objeto desta licitação, na Sede do
almoxarifado central da Prefeitura de Santana do Acaraú. Produzido em 2017, nos prazos
estabelecidos no item 6.1 deste contrato.
7.1 A CONTRATADA deverá entregar todos os produtos de acordo com as especificações
estabelecidas no ANEXO 1 desta de dispensa, obrigando-se a substituir aqueles não achados
conformes pela CONTRATANTE, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
de notificação.
CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
81- Os pagamentos serão realizados mediante apresentação da Nota Fiscal do objeto e fatura
correspondente. As faturas deverão ser aprovadas, obrigatoriamente, pela Secretaria de educação
do Município de Santana do Acaraú, que atestará a entrega do objeto licitado.
08.2- Caso os produtos sejam aprovados pela Secretaria de Educação, o pagamento será efetuado
de imediato após o protocolo da fatura pela contratada.
CLÁUSULA NONA - DA FONTE DE RECURSOS
9.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta, dos recursos oriundos do PNAEF:
0701.12.306.0038.2.034;
PANAEP/PANAEC:
0701.12306.0048.2.040;
PNAEJA:
0701.12.306.0049.2.075; Elemento Despesas: 3.3.90.30.00.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO
10.1. O valor do presente Contrato não será objeto de reajuste antes de decorridos 60 (sessenta)
dias da sua assinatura, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação Getúlio
Vargas.
10.2. REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis,
ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do
ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde
reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa
remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial
do contrato, na forma do artigo 65, II, 'd" da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada.
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10.3. Independentemente de declaração expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo
contratante, estão incluídas todas as despesas necessárias á execução do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
11.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1, art. 65, da Lei nQ 8.666/93 e suas
alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
121- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a
Administração poderá aplicar à Contratada, as seguintes sanções:
a) Advertência.
b) Multas de:
b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da EMPRESA VENCEDORA
em assinar o contrato dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data da notificação feita
pela Contratante.
b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de
atraso na entrega dos produtos, até o limite de 15 (quinze) dias;
b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão
do pacto, a critério da Secretaria de Educação, em caso de atraso na entrega superior a 20 (vinte)
dias.
b.4) O valor da multa referida nesta cláusulas serão descontadas "ex-offício" da contratada,
mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto
a Secretaria de Educação do Município de SANTANA DO ACARAU, independente de notificação
ou interpelação judicial ou extrajudicial;
c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d)Declaraçâo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que a contratante promova sua
reabilitação.
CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS RESCISÕES CONTRATUAIS
13.1 - A rescisão contratual poderá ser:
112- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos 1 a XII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;
13.3- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo administrativo, desde que haja conveniência
da Administração;
13.4- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem que
haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados,
quando os houver sofrido;
13.5- A rescisão contratual de que trata o inciso 1 do art. 78 acarreta as conseqüências previstas no
art. 80, incisos 1 a IV, ambos da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
141- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei n°
8666/93 e suas alterações.
14.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita
pelo representante legal da recorrente dirigida à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal.
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14.3- Os recursos serão protocolados na Prefeitura Municipal e encaminhados à Comissão de
Licitação.
CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA DO FORO
151- Fica eleito o foro da Comarca de Santana do Acaraú, Estado do Ceará, para dirimir toda e
qualquer controvérsia oriunda do presente, que não possa ser resolvida pela via administrativa,
renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
-

E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias para
que possa produzir os efeitos legais.

Santana do Acaraú (CE), 03 de março de 2017.

m_~-

Maria RiT'eIia de Maria
Secretária de Educação
CONTRATANTE

Testemunhas:
72
1.
J'
Nome:
CPF/MF: ÇJ É Ç O5/S3
2.
(CJr
Nome: €ytCI
Eà 4C
CPF/MF

a,,,, 9gJ4

MARIA CELINA DE OLIVEIRA DA PAZ-ME
Maria Celina Oliveira da Paz
CONTRATADO

LU'TLI?
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ANEXO AO CONTRATO
LOTE 1
ITEM
1

2

ITEM

2

ESPECIFICAÇÃO
- UNID
BATATA INGLESA. Fresca, íntegra e firme, isenta de sujidades
ou corpos estranhos, com grau de evolução completa do KG
tamanho. Embalada em sacos contendo 20 kg do produto.
CENOURA. Fresca, íntegra e firme, isenta de sujidades ou
corpos estranhos, com grau de evolução completa do tamanho. KG
Embalada em sacos contendo 20 kg do produto.
LOTE II
ESPECIFICAÇÃO
UNID
ALHO ROXO PICADO. Alho roxo picado, com orégano, sem sal.
Tempero. Rotulagem Obrigatória. Seguir a legislação vigente.
Embalagem primária: pote de PVC leitoso atóxico contendo 1kg
produto. Data de fabricação ou validade expressa na
do
KG
embalagem. Embalagem secundária: caixa de papelão vedada
com fita adesiva contendo 12 unidades do produto. Quando da
entrega, o produto deverá apresentar data de fabricação não
inferior a80% do prazo de validade.
COLORÍFICO. Ingredientes: arroz triturado, óleo vegetal e
corante natural de urucum sem adição de sal.(RDC no. 276 de
22/09/05
ANVISA). Produto com aspecto de pó fino, cor
alaranjada, odor e sabor próprio. Rotulagem obrigatória (de
acordo com a RDC n°. 360/359 de 23/12/03, RDC n°. 259 de KG
20/09/02, RDC n1123 de 13/05/04 - ANVISA, lei n°. 10674/03).
Embalagem primária: polietileno atóxico contendo lOOg do
produto. Embalagem secundária: caixa de papelão ou saco
plástico tipo fardo contendo 1 kg.
EXTRATO DE TOMATE. Produto com os seguintes
ingredientes: tomate, açúcar (máximo de 1%), sal (máximo de
5% de cloreto de sódio), isento de fermentações. Não deve
KG
indicar processamento defeituoso. Rotulagem de acordo com as
normas da ANVISA. Embalagem em lata ou sachê contendo de
300 a 1000 gramas do produto.

GLOBAL PNAEF PNAC PNAP EJA MAIS

V. UNITARIO

406

182

27

18

26

153

R$

6,89

406

182

27

18

26

153

R$

4,99

GLOBAL PNAEF PNAC PNAP EJA MAIS

V. UNITÃRIO

119

55

6

5

8

45

R$

22,15

118

55

5

4

8

46

R$

8,39

81

36

5

4

5

31

R$

7,88
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ÓLEO DE SOJA REFINADO. Produto deve seguir a legislação
vigente (RDC no. 270 de 22/09/05 - ANVISA). Não deverá conter
produtos de origem transgencia. Aspecto límpido e isento de
impurezas. Cor e odor característicos. Rotulagem obrigatória (de
acordo com a RDC n°. 360/359 de 23/12/03, RDC n°. 259 de GF
20/09/02, RDC n°123 de 13/05/04
ANVISA, lei n°10674/03).
Embalagem primária: de garrafa plástica tipo PET atóxica
contendo 900m1 do produto. Embalagem secundária: caixa de
papelão vedada com fita adesiva contendo 20 unidades.

1119

155

16

15

18

145

R$

5.50

5

SAL. Sal refinado, iodado, embalagem primária plástica de
1.000 g, inviolada, não furada, livre de insetos, umidade,
microorganismos ou outras impurezas que venham a KG
comprometer o armazenamento e a saúde humana, fardo de 30
kg, registro do produto cotado junto órgão competente (M.S /
MAPA), conforme o caso.

119

55

6

5

8

45

R$

0,82

- ITEM

LOTE II!
ESPECIFICAÇÃO
UNID
AÇÚCAR. Açúcar Cristal branco origem vegetal constituído da
sacarose da cana de açúcar. Produto deverá estar de acordo
com a legislação vigente (RDC n°. 271 de 22/09/05 ANVISA).
Isento de matéria terrosa, livre de umidade, isento de parasitas e
fungos, coloração característica da espécie e livre de fragmentos
estranhos. Pó branco fino de fácil escoamento. Não deve ser
KG
empedrado. Rotulagem obrigatória (de acordo com a RDC n°.
360/359 de 23/12/03, RDC n°. 259 de 20/09/02, RDC n°. 123 de
13/05/04 ANVISA, lei n°10674/03). Embalagem primária: saco
plástico de polietileno atóxico contendo 1000g do produto
Embalagem secundária: sacos plásticos tipo fardo contendo 30
kg.
ARROZ BRANCO. Grupo: beneficiado. Subgrupo: polido.
Classe: longo fino. Tipo 1. O produto deve seguir as exigências
da Lei Federal n°. 9972/00 Decreto n°. 6268 de 22/11/07 que
KG
institui a Classificação de produtos vegetais. Produto deve ser
isento de matéria terrosa, livre de umidade máximo de 14%
isento de parasitas e fungos, coloração característica da espécie

-

GLOBAL PNAEF PNAC PNAP EJA MAIS

\IUNITARIO

-

1

310

137

25

14

20

114

R$

3,30

1017

457

66

45

65

384

R$

3,55

-

2

-

-
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e livre de fragmentos estranhos. Rotulagem obrigatória (de
acordo com a RDC n°. 360/359 de 23/12/03, RDC n°. 259 de
20/09/02, RDC n°123 de 13/05/04 - ANVISA, lei n1 10674/03).
Embalagem primária: saco plástico de polietileno atóxico
contendo 1000g do produto. Embalagem secundária: saco
plástico tipo fardo contendo 30 kg.
FARINHA DE MILHO FLOCADA. Flocão de Milho précozido.
Produto deve seguir a legislação vigente (RDC n° 273 de
22/09/05
ANVISA e RDC n° 263 de 22/09/05 - ANVISA).
Rotulagem obrigatória (de acordo com a RDC n° 360/359 de
23/12/03, RDC n° 259 de 20/09/02, RDC n° 123 de 13/05/04
KG
ANVISA, lei n° 10674/03). Embalagem primaria: saco plástico de
polietileno atóxico contendo 500g do produto. Embalagem
secundária: saco plástico tipo fardo ou saco de papelão
contendo 10 kg. Validade mínima de 120 dias da data de
entrega, produto.
PROTEINA VEGETAL TEXTURIZADA. O produto deverá ter
como ingredientes básicos a proteína texturizada de soja e o
corante caramelo, apresentar um rendimento mínimo de 1:2 (um
pra dois), ou seja, 1 (uma) medida desidrata rende 2 (duas)
KG
hidratadas. Deve estar seco e solto no pacote, não apresentar
insetos ou manchas no conteúdo. O prazo de validade deverá
está expresso na embalagem primária e deve ter validade
mínima de 06 (seis) meses.
LOTE IV
ESPECIFICAÇÃO
UNID
ACHOCOLATADO EM Pó. Mistura para preparo de
achocolatado em pó enriquecido com vitaminas. Ingredientes
básicos: açúcar refinado, maltodextrina, cacau em pó, sal
refinado e aroma artificial de baunilha. Embalagem primária KG
laminada de alumínio de 1000g, inviolada, livre de insetos,
larvas, microrganismos ou outras impurezas que venham a
comprometer, o armazenamento e saúde humana.
MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LÁCTEA EM PÓ
SABOR MORANGO COM FLOCOS DE BANANA. Mistura KG
homogênea, de coloração rosa claro e odor característico;

464

228

384

182

13

11

33

192

R$

327

9

26

154

R$

9,30

GLOBAL PNAEF PNAC PNAP EJA MAIS

V. UNITARIO

203

92

13

9

13

76

R$

7,87

169

68

20

13

10

58

R$

14,80
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constituída de maltodextrina açúcar cristal; leite e soro de leite
em pó; flocos de banana desidratados; gordura de palma;
aromas artificiais de morango; espessante Embalagem em saco
de poliéster laminado, metalizado, atóxico, contendo 1Kg do
produto, acondicionado em caixa de papelão com capacidade
para 10Kg de peso líquido. Rotulagem de acordo com as normas
da ANVISA.
MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LÁCTEA SABOR
CHOCOLATE COM CREME. Mistura homogênea, de coloração
marrom e odor característico; constituída de açúcar cristal;
maltodextrina; leite e soro de leite em pó; cacau em pó; gordura
de palma; aroma artificial de baunilha e creme de leite; KG
espessante. Embalagem em saco de poliéster laminado,
metalizado, atóxico, contendo 1Kg do produto, acondicionado
em caixa de papelão com capacidade para 10Kg de peso
líquido. Rotulagem de acordo com as normas da ANVISA.
LEITE EM P0 INTEGRAL. Integral, enriquecido com vitaminas
A, O, D, E, Bi, B2, 136, 1312, H, PP, 139, B5, FERRO, COBRE,
IODO, ZINCO, MAGNÉSIO E MANGANÊS. Embalagem primária
aluminizada, hermeticamente fechado, em pacote de 200g,
acondicionado em fardos com capacidade de até 10kg. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informação nutricional, número de KG
lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da
Agricultura e carimbo de inspeção de SIF ou SIE. Validade
mínima de 80% a partir da data de entrega. O produto deve
seguir a legislação vigente sobre a rotulagem: RDC 360/359 de
23/12/03 e 259 de 20/09/02 - ANVISA, e RDC 123 de 13/05/04ANVISA, e lei n°10.674/03.
MINGAU DE CEREAIS. Mistura em pó para preparo de mingau.
Produto constituído dos seguintes ingredientes: açúcar, amido
de milho, maltodextrina, aveia em flocos, soro de leite em pó,
leite integral, gordura de palma, sal, aromatizante e corante.
KG
Produto deve seguir a legislação vigente (RDC n°. 273 de
22/09/05 - ANVISA, Portaria n0 31 de 13/01/98). Rotulagem
obrigatória (de acordo com a RDC n°. 360/359 de 23/12/03, RDC
n°. 259 de 20/09/02, RDC n0123 de 13/05/04— ANVISA, lei
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n°10674/03). Embalagem plástica contendo 10009 do produto.
MINGAU DE TAPIOCA COM COCO. Mistura em pó para
preparo de mingau sabor tapioca com coco. Ingredientes
básicos: açúcar, amido de milho, leite em pó integral,
maltodextrina, gordura de palma, soro de leite em pó, cacau em
pó, sal e aromatizantes. Produto deverá estar de acordo com a
KG
legislação vigente ( RDC n°273 22/09/05 ANVISAIMS).
Rotulagem obrigatória (de acordo com a RDC n°. 360/359 de
23/12/03, RDC n°. 259 de 20/09/02, RDC n0123 de 13/05/04 ANVISA, lei n°10674/03). Embalagem plástica contendo 1000g
do produto.
MISTURA PARA O PREPARO DE RISOTO DE CARNE COM
LEGUMES E MOLHO DE TOMATE. Mistura heterogênea, de
coloração amarelada e odor característico, constituída de: arroz;
proteína texturizada de soja; caldo de carne e de tomate;
gordura de palma; corante natural urucum; carne, cenoura e
ervilha desidratados; aroma artificial de carne; cebola e alho
KG
desidratados; curcuma e sal refinado. Embalagem. Sacos de
poliester metalizado laminado, hermeticamente fechados,
contendo 1 kg de produto cada, acondicionados em caixas de
papelão ondulado, com capacidade para 10 kg. Data de
fabricação e validade expressas na embalagem e com validade
de no mínimo 80% da data de entrega do produto.
MISTURA PARA O PREPARO DE RISOTO DE FRANGO COM
LEGUMES E MOLHO DE TOMATE. Mistura heterogênea, de
coloração amarelada e odor característico, constituída de: arroz;
proteína texturizada de soja; caldo de galinha e de tomate;
gordura de palma; corante natural urucum; frango, cenoura e
ervilha desidratados; aroma artificial de galinha; cebola e alho
KG
desidratados; curcuma e sal refinado. Embalagem Sacos de
poliester metalizado laminado, hermeticamente fechados,
contendo 1 kg de produto cada, acondicionados em caixas de
papelão ondulado, com capacidade para 10 kg. Data de
fabricação e validade expressas na embalagem e com validade
de no mínimo 80% da data de entrega do produto.
SUCO DE ACEROLA. Suco concentrado de frutas de 01 para 1 GF
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03, sabor ACEROLA; com alto teor de polpa de fruta, nãoalcoólico, homogeneizado e pasteurizado. Ingredientes básicos:
polpa e suco de fruta. Embalagem em garrafa de 500 ml.
Rotulagem de acordo com as normas da ANVISA.
SUCO DE GOIABA. Suco concentrado de frutas de 01 para 03,
sabor GOIABA; com alto teor de polpa de fruta, não-alcoólico,
homogeneizado e pasteurizado. Ingredientes básicos: polpa e GF
suco de fruta. Embalagem em garrafa de 500 ml. Rotulagem de
acordo com as normas da ANVISA.
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