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ESTADO DE SERGIPE
uunrcÍpro DE ARErA BRANCA

GABINETE DO PREFEITO

coNTRATO No 31/ 2020

CONTRAÍO DE FORNECIMLN rO QUÍ'tNtut: Sl CLLt'bl?At'l.
DE UM LADO, O MUNICIPIO DE AI?LIA tsRANCA E, DO
OUTRO, DTSTRIBUIDORA. DARI 

'ERREIRA 
EIIITI I

FUNDAMENTADO NO PREGAO PESENC|AI NO O1/2020

o MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE, inscrito no CNPJ sob o n" 13.100.995/0001-04, lôcalllad!,
à Praça loviniano Freire de Oliveira, s/n", Centro, doravante denominado CONTRATANTE, Íreste ato
representado por seu Gestor, o Sr. ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS, portador do RG n(l

3.271,L29-A SSP/SE e do CPF no 036.219.265-00; e a empresa DISTRIBUIDORA DARI
FERREIRA EIRELI, inscrita no CNPI sob o n' 32.316.892/OOOL-21, estabelecida na Rua Riachão,
no 228, Getúlio Vargas, Aracaju/SE, doravante denominada CoNTRATADA, neste ato.
representada pelo Sr. JOSE ANTONIO DOS SANTOS SANTANA, portador do R.G. no 3.0/6.996
5 SSP/SE e do CPF n" 015.617.375-18, tem justo e acordado entre sr o prescr]te Contrato dC

Fornecimento, acordo com as disposições regulamentares contidas na Lci no 8.666, dc 21 dc lunhir
de 1993, e suas alterações, mediante cláusulas e condições seguintes:

ar 
^ltslll ^ 

DpTMFÍ -DO E ''.a't t,rt EE ihêic^ T .l Lei no 8.66 Á/o?\
1,1. O presente Contrato tem por objeto a aquisição e o fornecimento parcclado rlc qêne:ro',

alimentícios, para a alimentação escolar, destinados aos alunos do Ensino Fundarrtenl.ll, AEE, Prt'
Escolar, Creche, 14ais Educação e EJA, de acordo com as especificações constanlos do Edital dr.:

Pregão no 01/2020 e seus anexos, e proposta da Contratada, de acordo com o art 55, xl da L.e

no 8.666/93, passando tais documentos a fazer parte integrante do presente instrumonto para
todos os fins de direito.

CLAUSULA SEG UNDA - DO REGIME DE EXECU cÃo íart.55. inciso IL da Lei n o a.666/93)
2.1. O fornecimento será executado diretamente pela CONTRATADA, sob a fortna de execução
indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo com as necessidades da
CONTRATANTE, visando à perfeita consecução do objeto e na forma da Cláusula Quinta deste
Contrato.

c DÂS CONDTCOES DE PAGAMENTC) íert. 5 5 inciso IIIcLAUSULA TERCEIRÂ - DO PRE OE
da Lei no I .666/93).
3.1. Os gêneros alimentícios serão fornecidos nos preços e quantidades constantes na planilha .1

seguir, perfazendo o presente termo um valor total de R$ 43.571,60 (quaronta u trés rntl,

uinhentos e setenta e um reais e sessenta centavos

IVlARCA QTD

Adoçante dietetico - artificial
líquido, embalagem de 100m1, a
base de sucralose, sacarina sódica
ou ciclamato de sódio, frascos de
polietileno atóxico. A embalagem
deverá conter externamente os
dados de identificação e
procedêncra, informação
nutricional, número de lote,
quantidadê do produto, número de
registro. Deverá a presenta r
validade mínima de 10 (dez)

,q

ITEN4 PRO DUTO
V. TOTAL

(R$ )

dnU4 1,75

UNID.

a artir da data de entre
meses I

sa ol

lvl a ra tá 20 3 5,00

UNIT,

i ,18$)
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Kg

K9

5

produto deverá ser transportado de
acordo com as normas técnicas da
ANVISA
Alho nacional médio de 1a
qualidade - de boa qualidade,
compacto e firme, sem danos
sérios, apresentando tamanho
médio/g rande e conformação
u n iform e, devendo ser bem
desenvolvido, isento de suj idades,
parasitos e materiais estra n hos.
Entregar em caixa de papelão, com
abas superiores e inferiores
lacradas com fita ad esiva
plastificada, contendo de 10 a 30
k
Arroz integral tipo 01 (embalagem
com 01kg) - longo, fino, tipo 1,
isento de sujidades e materiais
estranhos. Deve ser de
procedência nacional. A
embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação, procedência,
informações nutriciona is, número
de lote, quantidade do produto.
Deverá ser entregue em
embalagens de 1kg e apresentar
validade mínima de 6 (seis) meses
a partir da data de entrega. O
produto deverá ser transportado de
acordo com as normas técnicas da
ANVISA.
Batata inglesa média de 1a
qualidade -legu me in natura,
tamanho qrande ou médio, sem
lesões de origem física ou
mecánica, não deve apresenta r
rachaduras ou cortes na casca,
livre de enfermidades, isenta de
partes pútridas, uniforme, inteira,
firmes e com brilho, sem corpos
estranhos ou terra aderida à
superfície externa. Com tamanho
uniforme, devendo ser graúda. o
produto deverá ser transportado de
acordo com as normas técnicas da
ANVISA. Entregar em sacos de até

In natu ra 500

Urbano 30

Kg In natu ra 6.000

13,9 s 6.97 5,0 0

95,70

11.820,00

17 5,OA

38 9l

11 7 ,97

50
Biscoito salgado tipo cream cracker
integral (embalagem com 4009) - o

kg

16
roduto deverá conter farinha de

Pct Delite 50 \3,5 0
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trigo fortificada com ferro e ácido
fólico, fibra de trigo ou farelo de
trigo, açúcar, gordura vegetal, soro
de leite em pó, emulsificante
lecitina de soja, amido de milho, sal
refinado, fermento bioló9ico e

fermento químico, bicarbonato de
sódio e extrato de malte. O Produto
contém glúten. Deverá ser
acondicionado em saco Plástico
transparente fechad o
hermeticamente. Deverá consta r
impresso na embalagem, de forma
legível, a composição, os dados do
fabricante, data de fabricação e o
prazo de validade no recebimento
correspondente a, no mínimo, 06
meses a partir da data de
fabricação. Entregar em caixa de
papelão, fechadas com fita adesiva,
com 20 pacotes de 4009. Deverá
constar impresso na embalagem,
de forma legível, a composição, os
dados do fabricante, data de
fabricação e o prazo de validade no
recebimento correspondente a, no
mínimo, 06 meses a partir da data
de fabrlca ao.
Farinha de mandioca, prod uto
obtido dos processos de ralar e

torrar a macaxeira. Grossa, seca,
branca, isenta de matéria terrosa,
fungos ou parasitas e livre da
umidade e frag mentos estranhos
acondicionada em acotes de 1 k
Farinha de trigo sem fermento
(embalagem com 01kg ).
Enriquecida com ácido fólico e
ferro. Deverá ser acondicionada em
saco plástico de polietileno
transparente, fechado
hermeticamente, com peso líquido
de 01k9. Deve constar na
embalagem, de forma legível a

composição, os dados do
fabricante, a data de [abricação e
prazo de validade no recebimento
correspondente a, no mínimo, 1/3
do prazo total de validade. Entregar
em fardo de polietileno
transparente reforçado, bem

K9 Levelogo30

31

fechado .ç9Mq§9-ljqllido de10k

K9 150

500 2,ro l 1.050,00

373,502,41)Dona Cla ra

\
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34

Filé de merluza congelado
(embalagem 05 a 10kg) - filé de
peixe é a pa rte comestível obtida
através do fatiamento paralelo à
espinha dorsal do peixe fresco, sem
a presença de ossos. Tipo filé de
peixe merluza, cortes congelados,
íntegros, limpos, eviscerados,
manipulado sob ríg idas condições
de higiene, livres de espinhas, pele,
cartilagem e resíduos de vísceras.
o produto deverá a presentar-se
com todo o frescor da matéria
prima conven ientemente
conservada; deverá estar isento de
toda e qualquer evidência de
decomposição, manchas, coloraçã o
distinta à normal para a espécie
considerada. Deverá a presenta r
odor, sabor, cor e textura
característico do produto. Deverá
seguir os padrões que estabelece a
risspoa / portaria mapa no 185 de
73/05/1997. O produto deverá ser
transportado em veículos
isotérmicos ou em caixas de isopor,
de acordo com as normas técnicas
da ANVISA. Deverá constar
impresso no rótulo do produto, de
forma legível, data de
empacotamento, prazo de
validade, no do registro do órgão
fiscalizador, no do lote, data de
validade de nô mínimo 03 meses a

contar da data de entrega do
rod u to.

Fórmula infa ntil balanceada
indicada para lactentes de 6 a 12
meses ( lata com 4009 ) - leite
modificado, em pó, indicada para a
alimentação de lactentes a partir
do sexto mês de vida, á base de
leite de vaca, contendo caseína,
lactoalbumina ou concentrado de
proteína do soro, gordura láctea
e/ou óleo vegetal, maltodextrina
e/ou lactose, vitaminas e sais
minerais, isenta de sacarose com
segmento probiótico acondicionado
em recipiente íntegro, resistente,
vedado hermeticamente e limpo. A

deverá consta r
os dados de

Kg Costa Sul

Unid36

em ba lagem
externa mente

Nestogenio 20 90 378,00

400 20,0 0 8.000,00

81
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artir da data fa brica o,
Leite em
(embalagem
embalado em

em

desnatado
2009 )

poliéster
resistente/

pó
com

saco

40

43

metalizado atóx ico,
hermeticamente vedado, com peso
líquido de 2009. Deve ter aspecto
de pó uniforme sem grumos, não
conter substâncias estran has
macro e m icroscopica mente
visíveis; cor branco amarelado;
odor e sabor agradáveis, nào
rançoso, semelhante ao leite fluido.
A embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação, p rocedência,
informações nutricionais, número
de lote, quantidade do produto.
Validade mínima de 10 (dez) meses
a partir da data de entrega. O
produto deverá ser transportado de
acordo com as normas técnicas da
ANVISA.
Maçã média de 1a qualidade - as
frutas próprias para o consumo
devem ser de vegetais genuínos
SA OS As frutas deverão ser
apresentadas dentro dos pad rões
de exigências da ANVISA. Quanto
ao aspecto deve ter atingido o grau
máximo de tamanho, ser fresca
apresentar grau de maturação que
lhe permita suportar a
manipulação, não conter suj idades
ou corpos estranhos, não estar
danifacada por qualquer lesão física
ou química, estar isenta de
umidade e insetos. Deverão ser
apresentados dentro dos padrões
de exigências da ANVISA. Entregar

Camponesa 30

In natu ra

7 ,49

4.000 3,48

224,70

13.92 0,00

de papelão, com a bas
e inferiores lacradas

Unid

Kq

SU

carxa
erio res
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identificação e procedência,
informações nutriciona is, número
de lote, data de validade,
quantidade do produto, número de
registro e normas de codex
alimentarius para fórmulas
destanadas a lactentes-fao/oms. O
produto deverá a presenta r
validade mínima de 12 meses a
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Unid

Unid

Macarrão tipo espaguete integ ra I

(embalagem com 5009) - massa
produzida com farinha de trigo
integral isenta de sujidades, cor,
cheiro e sabor próprios. Embalado
em saco de polietileno
transparente, hermeticamente
fechado. Rotulagem contendo
informações dos ing red ientes,
composição n utriciona l, data de
fabricação e prazo de validade de
no mínimo oito meses, a partir da
data de fabricação. O produto
deverá ser transportado de acordo
com as normas técnicas da
ANVISA.
Milho para mungunzá, classe
amarela despeliculada, tipo i

(embalagem com 5009) - tipo1,
milho seco processado em grãos
crus, inteiros, para o preparo de
mungunzá, com aspectos, cor,
cheiro e sabor próprio, livre de
fertilizantes, sujidades, pa ra sitas,
larvas e detritos animais ou
vegetais. Acondicionado em saco
plástico de polipropileno,
transparente, hermeticamente
fechado. Contendo no rótulo data
de fabricação, validade, número do
lote e informação nutric jonal. A
embalagem deve conter validade
mínima de 06 meses. O produto
deverá ser transportado de acordo
com as normas técnicas da
ANVISA.

com tita adesiva
contendo de 10 a 30 k

p lastificada,

46 Pet ia n 30

49 Do na Cla ra 300

§1o O pagamento será efetuado após liquidação da despesa, no prazo
mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada

493 lo4,la

420 ,OO

de até 30 (trinta) dias,
pelo setor responsáve I

1 ,40

pelo recebimento do objeto;
§20 Para fazerjus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar, juntamente com o documento
de cobrança, prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Éstadual e lvlunicipal, prova de
regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, perante o FGTS CRF e a

Certidão de Débitos Trabalhistas - CNTD;
s3" Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto houver pendência de liquidação de

obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;
§4" Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;
§5o Não haverá reajuste de preços durante o período contratado;
§60 No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do v.rlo
desta Cláusula, o indice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE;

r mencionado rro cap
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§70 Nestes preços estão incluídos todas as despesas que, direta ou indiretamente, decorram da
execução deste Contrato, inclusive custos com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e

p revidenciá rios, administração, tributos, emolumentos e contribuições de qualquer natureza;
§8" Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem retidos, sem
que a CONTRATADA apresente a documentação hábil para liberação dos seus creditos, o Contrato
será rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, ficando assegurado à CONTRATADA, tão
somente, o direito ao recebimento do pagamento dos produtos efetivamente prestados e atestados.

cLÁusuLA ouARTA - DA VIGÊNCIA (Art. 55. inciso IV. da Lei no 8.666/93)
4.1. O presente Contrato terá vigência da data de sua assinatura até 31/l2/2020, por se tratar de

fornecimento, não podendo exceder ao respectivo exercício Financeiro, rros termos do art. 57 tl.i
Lei no 8.666/93.

\?' cLÁusuLA ourNTA - DA ENTREGA E RECEBIMEN TO DO OBJETO íArt.55. in c so IV. da Lei
no 8,666/93)
5.1. Os gêneros alimentícios, objeto deste contrato, serão entregues no Almoxarifado Central, do

forma parcelada, mediante solicitação desta Secretaria e nas quantidades indicadas pela mesma,
quinzenalmente ou mensalmente, conforme necessidade, nos dias de segundas e/ou terças-feiras,
com data prévia estabelecida pela Nutricionista ou coordenação da Alimentação Escolar.
parágrafo Único - O fornecimento deverá ser feito durante o prazo de vigência estabelecido. Findo

este, as partes não poderão exigir uma da outra o exaurimento dos quantitativos previstos no

instrumento convocatório, por serem meramente estimativos, considerando-se períeitamente
realizado o objeto contratual. Ao contrário, exaurido o limite quantitativo antes do encerrament.)
do prazo contratual, a Administração poderá acrescer o objeto até o limite de 25o/o (vinte e cinco
por cento), nos termos do art. 65, §1o da Lei no 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - DOTACAO ORcAMENTÁRIA íart. 55 tnciso V. da Lei n. o 8.666/93).
6.1. As despesas com o pagamento do referido objeto estão previstas no orçamento do lYunicípio

de Areia Branca, durante o exercício de 2020, conforme classificação orçamentáriã detalhada

abaixo:
UO o

+
FONTE DE

RECURSOS
7O0!/ 7122177251529 2024

LA SET IREIT BIL PARTE tncrso
e XIIL da Lei no 8.666/93).
7.1. A Contratada, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:
. Manter, durante toda a execução do contrato, as exigências de habilitação ou condições

determinadas no procedimento da licitação que deu origem ao presente Contrato, sob pena de :luil
rescisão e aplicação das penalidades ora previstas;
.Alocartodos os Tecursos necessários para se obter um perfeito fornecimento, dc forma pl(]na e

satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza à Contratante;
. Responsa biliza r-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes da execução do

Contrato, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer à Contratantc
comprovante de quitação com os órgãos competentes;
. Responsa biliza r-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federars, decorrentês de falta:;
por ela cometadas na execução do Contrato;
. Responsa biliza r-se pelos danos causados diretamente à Secretaria ou a lerceiros decorrentes dc

sua culpa ou dolo na execução do Contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade;:
fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;
. Responsa biliza r-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros Termos de Autorizaçàtr
que se façam necessários à execução do Contrato;

CLASSIFl
ECONOMICA

PRO]ETO
OU ATIVIDADE

3 390

r

203 2034400
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C LAU SULA OITAVA DAS P E N ALIDA DES E MU TAS (Art. 55, inciso V II, da Lei n'

Le .666
9.1. A inexecução, total ou parcial, do Contratottém das penalidades constantes da cláusula

anterior, ensejará a sua rescisão por ato unilate ral e escrito da Contratante, nos casos enumerad(r5

nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei no 8 666/93, na forma do art 79 da mesma Lei

com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Ler

Contratada, será esta ressarctda dos prcjuízos,

. Executar fielmente o objeto contratado e o prazo estipulado;

. Não transferir a outrem, no todo ou ern purte, o Contrato firmado com a Contratante, senl prevrir

e expressa anuência;
. Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a íusão,

cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Contratante'
7.2. A Contratante, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:

. Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados;

. proporcionai à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimerlto das

obrigações decorrentes do presente Contrato, consoante estabelece a Lei no 8'666/93:
. OeÁignar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato, que

deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas;
. Comunicar à CONTÀATADA toda e qualquer ocorrência relacionada conr a execução dos scrviços,

diligenciando nos casos que exigem providências preventivas e corretivas'

8,666 /93 ).
E]llfiãiãlÍuro injustificado na execução do Contrato, pela inexecução total ou parcial do obieto

pactuado, conforme o caso, o Contraiante poderá aplicar à Contratada as seguintes sançõe"

previstas no art. 87 da Lei no 8.666/93, garantida a prévia defesa, sem prejuízo de perda da

garantia prestada:
I - advertência;
II - multa de 10/o (um por cento) por dia, até o máximo de 300/o (trinta por cento), sobre o valor

do Contrato, em decorrência de atraso injustificado no fornecimento;
III - multa de 200/o (deZ pOrCento) SObreo valortotal deste contrato, no caso de rrlexoctrçào totcri

ou pa rcial do mesmo;
iV 'l suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com ij

Administração do Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

V - declaraião de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Parágrafo único - Quando a rescisão ocorrer,
supracitada, sem que tenha havido culpa da

regularmente comprovados, que houver sofrido
diploma legal.

, conforme preceitua o § 2odo art. 79 do mesmci

DE E

tncr rx. da Le in" 8.666 93).
10.1. Na hipótese de rescisão administrativa
logo, o direito da Contratante de adotar, no q
Lei no 8.666/93

o N CA RESC o A

do presente Contrato, a Contratada reconhece, dt:

ue couberem, as medidas previstas no artago 80 da

ISLACAO APLICÁVc SULA MEIRA - DA LEGCIMA P
LeiISS o

1 1.1. O presente Contrato fundamenta-se:
I - Nos termos do Pregão PÍesencial que, simultanea mente:

. Constam do Processo Administrativo que o originou;

. Não contrariem o interesse público;
II - Nas demais determinações da Lei 8.666/93;
III - Nos preceitos do Direito Público;

66
ELA EX ECUCAO D O CONT TO
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IV - Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposiçõ(rs do Dir(lito
Privado.
parágrafO Único - OS CaSoS OmiSSoS e quaisquer ajUstes que se fizerem necessários, em decorrêtlcta

desté Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião, Termo Aditrvo.

cLÁusuLA DÉcrMA SEGUNDA - DAs ALTERACÕES (Art. 65, Lei no 8.666/93)'
121. Este inst"rme"tó poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no artigo
65 da Lei no 8.666/93, desde que devidamente comprovados'
§1o - A Contratada fica Obrigada a aceitar, naS mesmaS condições contratuais, oS acrésLrtnos r
ãupressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto no art. 65, §1o da Lei no

8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato;

§20 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, salvo

ãs supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, de acordo com o art. 65, §2o, II

da lei no 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPA HAMENTO DÂ FISCALIZ ACAO íArt. 67- Lei

A RE TO 7 Lei 66 9

14.1. O objeto deste Contrato será recebido de aco rdo com o disposto art.73, 11, a e b da Lei no

8.666/93

no 8.666/93).
131. I,l" f"*|a do que dispõe o artigo 67 da Lei no 8.666/93, fica designada a nutricionista do

Município, técnica responsável pelo Programa de Alimentação Escolar, para acompanhar e íiscalizar

a execucão do oresente Contrato.
gto - À'fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidadc da execuçâo do

contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para garantir íi

qualidade desejada;
§Zo - n ação dá fiscalização não exonera a Contratada de suas responsa bilidades contratuais.

I]]tar
I

LA UI FO 5 o inoB
15.1. As partes contratantes elegem o Foro da Cidade de Areia

único competente para dirimir as questões que porventura sur

3
Branca Estado de Sergipe, como
girem na execução do Prcsente

Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e Contratadas, as partes assinam este instrumento' a fim de que

prod uza seus efeitos legais.

Areia Br calSE,05

c IOD
Contrata nte

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
Ge tor do Município
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Contratada
É anrônro Dos sANTos SANTANA

RePresentante legal
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