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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFdTURB DE

CONTRATO N" 20210259

PROCESSO ADMINISTRATIVO N'0806001/2021

O MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA, inscrita no CNPJ sob o n" 06.156.160/0001-00, através da
Secretaria Municipal de Educação, com sede na Praça Paulo Rodrigues, n® 01, Centro, CEP: 65.465000, Cantanhedc/MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo(a)

Ordenador de Despesa, o Senhor Emerson Marques Costa, portador do CPF sob n007.432.374-12, e a
R SANTOS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI, inscrita no CNPJ: 18.212.584/0001-

24, estabelecida na Rua são Luís, n° 166, Centro, Bom Jardini/MA, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Ricardo dos Santos Silva, portador do CPF n°
006.897.913-48, têm, entre si, ajustado o presente Contrato Administrativo n° 20210259, decorrente do
PREGÃO ELETRÔNICO N® 014/2021 SRP formalizado nos autos do Processo Administrativo n°

0806001/2021, submetendo-se às cláusulas c condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei
Federal n° 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie.
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA-OBJETO.

1.1.0 objeto do presente Termo de Contrato é a Aquisição de Gêneros Alimentícios, Perecíveis e
Não Perecíveis destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, junto à
Secretaria Municipal de Educação de Cantanhede/MA, conforme especificações e quantitativos
estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo e

à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem inicio na data da sua assinatura e encerramento
em 31 de dezembro de 2021.

3.

CLÁUSULA TERCEIRA-PREÇO.

3.1.0 valor do presente Termo de Contrato é de RS 56.830,10(cinqüenta e seis mil, oito centos e
trinta reais e dez centavos).
Valor Registrado RS
EspecifícaçSo

Quant.

Marca
Unitário

Total

ACHOCOLATADO Especificação: Achocolatado em pó
solúvel, preparado com ingredientes sãos c limpo, sem
farinha em sua formulação, com sabor, cor c odor

característicos, contendo 400g, acondicionado cm
embalagem dc políctilcno atóxico ou embalagem
altmünizada. com identificação na embalagem (rótulo)

2.620,00 italac

RS 3.58

RS 9.379,60

dos ingredientes, valor nutrícionai, peso,fornecedor, data
de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas e
larvas. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da
data

Praça Paulo Rodrigues, oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

vvww.cantanhede.ma.gov.br
semed(§cantanhede.ma.gov.br
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CANJICA MILHO BRANCO

Acondicionado era

embalagem de polieüleao resistente, atóxico,
transparente, contendo SOOg. Isento de sujidades,

parasitas, larvas e material estranho,com identificação na

3 220 00 klsabo

R$
R$ 2,65

RS 8.533,00

500,00 caiu

RS 4,40

RS 2.200,00

750,00 sinha

RS 2,69

RS 2.017,50

RS 3,84

RS 9,600,00

RS 12,55

RS 25.100.00

embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional.
peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade
mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega

MANTEIGA Manteiga pura (»m sal. Embalagem com,

no mínimo, SOOg, contendo dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade c peso
liquido. O produto deverá ter registro no Ministério da
Saúde e/ou Agricultura. Deverá ser transportado em
canos fechados refrigerados, em embalagens e

temperaturas corretas (10°c ou de acordo com o
fabricante) c adequadas, respeitando a características do
produto. De modo que as embalagens não se apresentem
estufadas ou alteradas.

MILHO PARA PIPOCA Milho para pipoca tipo 1
embalagem plástica contendo SOOg.
SUCO DE FRUTAS CONCENTRADA DE GARRAFA

Especificações; Suco dc fruta concentrado de garrafa
(vidro); não fermentado e não alcoólico; aspecto líquido;

cor c odor próprios da fruta em questão; fabricado a partir
dc frutos maduros, sãos, limpos c manipulados com as

adequadas técnicas de higiene; isento de matérias
terrosas, de sujidades, parasitas, lavas, detritos animais ou
vegetais; elaborado através de procedimento tecnológico
adequado; envasado assepticamenie em embalagem
hermética que não permita a passagem de ar e luz e que
assegure a sua apresentação c conservação até o momento
de consumo, sem a necessidade de refrigeração; ausência

2.500,00 palmeiion

dc aromas c corantes artificiais; reconstituído pela

diluição dc suco concentrado até a concentração original
do suco integral ou o teor de sólidos solúveis mínimos
estabelecidos no respectivo. Embalagem: frasco de vidro,
contendo 500ml, com a identificação do produto, marca

do fabricante, data de fabricação, prazo dc validade, peso

liquido c número de registro no órgão competente.
Devidamente

rotulado,

observadas

as

normas.

Vencimento no mínimo de 06 (seis) meses contados do
entrecado produto.(Sabor Goiaba ou Caju)
PEITO DE FRANGO CONGELADO Came de Frango

tipo file de peito, congelada, com adição de água de no
máximo 6%, aspecto próprio, não amolecida e nem

pegajosa, cor própria sem manchas esverdcadas, cheiro e
sabor próprio, com ausência dc sujidades, parasitos,
larvas ou qualquer substância conlaminanie que possa
alterá-la ou encobrir alguma alteração, acondicionada em

embalagem plástica de polipropilcno, resistente e
transparente, contendo IKg, a embalagem não deve ser
composta de material contaminantc c perecível em água
(cx: papelão), na embalagem deverá constar informações
do fabricante, especificação do produto, data de
fabricação c prazo de validade dc 4 meses, registro no
Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal
(SIF), Serviço de inspeção Estadual(SIE) ou Serviço de

2.000,00 fnato

Inspeção Municipal(SIM).

R$ 56.830,10

VALOR TOTAL DOS ITENS

Valor total R$ 56.830,10(cinqüenta e seis mil, oito centos e trinta reais e dez centavos)
Praça Paulo Rodrigues, oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000
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3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da

execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,

prcvidenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4.

CLÁUSULA QUARTA -DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2021,na classificação abaixo:
ÓRGÃO

: 08 Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:0801 Secretaria Municipal de Educação
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0017.0.070 Alimentação Escolar
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00 Material de consumo

5.

CLÁUSULA QUINTA-PAGAMENTO.

a)

O pagamento será mensal, efetuado no prazo de até 30(trinta) dias consecutivos, acompanhado

da Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa da União, CNDT e

FGTS.com validades compatíveis à data do pagamento,desde que não haja fator impeditivo provocado
pela Contratada.

6.

CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para
a apresentação das propostas.

6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados
poderão sofrer reajuste após o interrcgno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente
para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidadc.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste.

6.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamcnto, o CONTRATANTE pagará à

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
6.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamcnto de
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer,

6.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será. obrigatoriamente, o definitivo.
6.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em
vigor.

6.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial,

para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7.

CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1.

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8.

CLÃUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

a) Os produtos deverão ser entregues de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de
Educação. O horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento das Secretarias; das OShOOmin
Praça Paulo Rodrigues, oi, Centro.
www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

semed@cantanhede.ma.gov.br
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às I4h00min.O não cumprimento das entregas nas datas e horários determinados ocasionará penalidades
cabíveis.

b) Todos os produtos licitados/contratado deverâo ser entregues diretamente na Secretaria Municipal e
era suas respectivas dependências mediante ORDEM DE FORNECIMENTO cedida por pela Secretaria
solicitante.

c) No ato da entrega, os produtos que não estiverem em acordo com o especificado no edita! serão
devolvidos: e, as despesas de frete e/ou outros serão por conta da empresa contratada;
d)O horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento da secretaria: OShOOmin às MhOOmin
horas.

e) A fiscalização geral e o acompanhamento serão realizados por Servidor designado pela Prefeitura
Municipal de Cantanhede/MA.

f) O preço contido na proposta dos licitantes deverá incluir todos os custos e despesas, tais como; custos
diretos c indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto
presente neste termo de referência;

g) Todos os produtos entregues deverão estar acompanhados de um comprovante de recibo o qual
constará a assinatura do recebedor, em duas vias(uma via para o fornecedor e uma para o solicitante).

Os produtos devem ser conferidos de acordo com a ordem de fornecimento, quantidade e qualidade.
Caso não estejam de acordo com as normas, os mesmos deverão ser devolvidos juntamente com o
comprovante de entrega não assinado.

9.

CLÁUSULA NONA-FISCALIZAÇÃO.

9.1.

A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela

CONTRATANTE,na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

A CONTRANTE se obriga a:

a) Emitir a Autorização de Entrega de Alimentação Escolar;

b) Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto presente Contrato;
c) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos gêneros
alimentícios, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos
deste, do Termo de Referência;

d) Notificar a CONTRATADA para a substituição de gêneros alimentícios devolvidos;
e) Efetuar os pagamentos à Contratada, de acordo com a forma e prazo estabelecidos
neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;

í) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o
fornecimento dos gêneros alimentícios;

g) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA;

h) Proceder às advertências, multas e demais cominaçòes legais pelo descumprimento
d^ obrigações assumidas pela CONTRATADA.
A CONTRATADA se obriga a:

Praça Paulo Rodrigues, oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

vwAv.cantanhede.ma.gov.br
senied@cantanhede.ma.gov.br
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a) Fornecer os gêneros alimentícios de forma parcelada, conforme especificações
técnicas estabelecidas e sua Proposta de Preços, observadas as respectivas
quantidades, qualidade, periodicidade, prazo de validade e local de entrega;
b) Entregar os gêneros alimentícios nos prazos estabelecidos, contados a partir do
recebimento de cada Autorização de Entrega de Alimentação Escolar, expedida
pela Secretaria Municipal de Educação-SEMED;

c) Substituir os gêneros alimentícios devolvidos pela CONTRATANTE, por
estarem em desacordo com as especificações técnicas e com a Propostas de
Preços, no prazo de até 02 (dois) dias consecutivos, contados a partir da
respectiva Notificação;

d) Substituir, no prazo máximo de 02(dois) dias consecutivos e às suas expensas,
no todo ou em parte, a critério do CONTRATANTE, o objeto do Contrato em

que se verificarem vícios redibitórios;
e) Substituir, no prazo máximo de 02(dois)dias consecutivos, contados a partir da
Notificação, os gêneros alimentícios entregues fora do prazo de validade,
contados a partir da Notificação, arcando com todos os custos decorrentes;
f) Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato;
g) Identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos produtos;
h) Designar preposto e apresentar relação com endereços físico e eletrônico (email), telefones, fac-símiles, nomes dos responsáveis, para fins de contato;
i) Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração no seu
estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e
outros dados que forem importantes;

j) Responsabilizar-se pela qualidade dos gêneros alimentícios fornecidos, sob pena
de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;
k) Arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e

descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais,
trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes do
fornecimento;

í) Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança das escolas
municipais de CANTANHEDE/MA,onde serão entregues os gêneros alimentícios;

j) Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e
medicina do trabalho;

k) Responder pela supervisão, direção técnica c administrativa e mão-de-obra
necessárias ao fornecimento dos produtos,como única e exclusiva empregadora;

1) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em
serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;
Praça Paulo Rodrigues, oi, Centro.
Cantéinhede-MA, Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br

semed@cantanhede.ma.gov.br
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m) ResponsabilÍ2ar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos

produtos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pela CONTRATANTE;

n) Manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
í'

11.1.

Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o

licitante/adjudicatário que:

11.2.

Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instnoraento equivalente, quando

convocado dentro do prazo de validade da proposta;

11.3.

Apresentar documentação falsa;

11.4.

Deixar de entt-egar os documentos exigidos no certame;

11.5.

Ensejar o retardamento da execução do objeto;

11.6.

Não mantiver a proposta;

11.7.

Cometer fraude fiscal;

11.8.

Comportar-se de modo inidôneo;

11.9.

O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame

sujeitará a empresa, a juízo da Administração, á multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia
de atraso, até o limite de 10%(dez por cento), conforme determina o art. N"86, da Lei N° 8666/93.
11.10.
A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com
a Prefeitura Municipal de Cantanbede/MA, e poderá cumular com as demais sanções
administrativas, inclusive com as multas previstas.

11.11.
A inexecuçâo total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à
vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo N° 87, da Lei N® 8.666/93:
a) Advertência por escrito;

b) Multa administiativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento)
sobre

o valor total do contrato;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Cantanhede/MA, por prazo não superior a 02(dois)anos;

d) Sendo que em caso de inexecuçâo total, sem justificativa aceita pela Administração da
Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA, será aplicado o limite máximo temporal previsto
para a penalidade 05(cinco) anos;
Praça Paulo Rodrigues, oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br
seined@cantanhede.ma.gov.br

E.-r-rr.s;-—'-r
.

-

1 1-'v.-*:'*,'-!

'> ■■"'<^.>1. iX''. 1,.:^ I '►í*liUH|

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRHlItURfl

DE

c»n»»^

e) Declaração de inidoncidadc para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria

autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. N® 87 da Lei N° 8.666/93,
c/c art. N® T da Lei N® 10.520/02 e art. N® 14 do Decreto N® 3.555/00.

11.12. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo
devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

11.13. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de CANTANHEDE/MA as sanções
administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.
12.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

12.1.

O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.2.

Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII c XVII

do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as conseqüências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem

prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
12J.

Amigavelmente, nos termos do art. 79. inciso II, da Lei n® 8.666, de 1993.

12.4.

Os

casos

de

rescisão

contratual

serão

formalmente

motivados,

assegurando-sc

à

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
12.5.

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão

administrativa prevista no art. 77 da Lei n® 8.666, de 1993.

12.6.

O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS

SEGUINTES ASPECTOS. CONFORME O CASO;

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
c) Indenizações e multas.

13.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

13.1.

É VEDADO À CONTRATADA:

a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
b) Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

14.1,

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n® 8.666, de 1993.

Praça Paulo Rodrigues, oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br
semed@cantanhede.ma.gov.br
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14.2.

A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

14J.

As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o

limite de 25% (vinte c cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1.

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na

Lei n" 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos

administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n" 8.078, de 1990 - Código
de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos conü-atos.

16.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.

16.1.

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no

Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.
17.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

17.1.

É eleito o Foro da Comarca de Cantanhede/MA para dirimir os litígios que decorrerem da

execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55,
§2° da Lei n" 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas(duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
Cantanhede/MA, 18 de agosto de 2021

PREFEITURA MUf^CIPAL DE CANTANHEDE
Emerson Marques Costa
Secretário Municipal de Educação
CPFN° 007.432.374-12
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