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SECRETARIA MUNICIPAL DE EOUCAçÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 30.728.420/ü)01-50

PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 2022038 - CPL- PMSB/MA
CONTRATO N9 ?O?ZOIO?SOU 2 02 2 CPL- PMSB/MÁ
ATA DE REGISTRO DE PREçO: Nq 033/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N9 032/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI -FAZEM, DE UM LADO, Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO/MA, ATRAVES

DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDO MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO DE SÃO BERNARDO E DO OUTRO LADO A
EMPRESA: R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDOMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE

EDUCAÇÃo/ FUND0 MUNICIpAL DE EDUCAçÀO DE SÀo BERNARDo, inscrita no CNPI sob o 30.728.42010001-50,

com sede na Rua Cônego Nestor S/N- Centro - São Bernardo/MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste

ato, representado pelo Secretário SR. FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, portador da Cédula de ldentidade ne

572348 e do CpF nq 182.609.183-15, residente e domiciliado na cidade de Magalhães de Almeida, no uso de suas

atribuições legais que lhe confere poderes para celebrar com a empresa: R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI,

cNpl: 27.179.00610001-24, sediada ná R. das Tulipas nq 345 Jóquei Teresina - PI, CEP: 64.049-140, por

intermédio de seu representante, neste ato representada pelo R0MULO FRANCKLIN DO REGO LIMA, portado da

carteira de identi<lade na 2238975 SSP-PI e do CPF 667.593.263-68 doravante denominâda CoNTRATADA, têm

entre si justo e pactuado, nos termos contidos na proposta obieto do PE nq 032 /2022, e PROCESSo

ADMINISTRATIVO NA -2022038 C dA ATA DE REGISTRO DE PREçOS N9 03312022 qUC SC TCgCTá PEIA LEi N.A

8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CúUSULA pRIMEIRA - DO OBIETO O presente CONTRATS tem por base 1egal o PRSCESSO

ADMINISTRATIVO Na 2022038 - CPL-PMSB, tendo por objeto Registro de Preço para futuro gêneros

alimentícios, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Bemardo/MA'

CT,ÁUSULA SEGUNDA. DO VALOR
r) \,.rlor-global pela aquisição do objeto contratualé de R$ 223.561,82 ( Duzentos e vinte e tÍês mil e quinhentos

e sessê;ta e t;ês reais e oitenta e dois centâvos) que inclui os fibutos, encârgos, frete ou despesas de qualquer

natureza que incidam sobre o obieto do contrato.

LO'TE I - BTSCOITOS E CEREAIS
Vt'R.

TOTAL
QTD \.LR UNTUNT)MARCAS

ITEN
PRoDUTOS

9 r95,73

C\ITAL{C

Achocolarado cm po, instantânco'
rradi. i'rnal, a br.c dc açu(âr. ca(lu cm po

e makodextrina, enriquecido com

\,Ítaminas, potcs ou Pacotes de 4009 cm

calra ,ru fardo com l0 unidades. Validade

ncrt Lncnte ao produto o[crtado.

Rotulrrgcm de ,rcordo com a lcgrshçitr
cntc

3,99

33.915,00

850OLHO D'ÁGUA

Açucar CristalÍztdo, na cor
sacatosc de cana dc açúcar. embalagcnr

plisrica de Olkg de peso liquido, com

branc ir

I

lII t7.615.70 
I

l
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 5ÃO BERNARDO

ESTADO DO MARANHÃO

cNPJ: 30.728.420/0001-s0

idcntificação do produto, contcndo data
dc [abricaçào e prazo de validadc de 12

mcscs. Rotulagem dc acordo com a

legisleçito vigentc.

KG

Biscoito doce pacotc dc 40tl grs.

ingrcclicntes: farinha de trigo fortificada
com fcrro c ácido fólico (\it. B9). açucar,
gordurr vegetal hidrogcnada, açucar
inrcrtirkr. sal refilado, extrato dc malte.
cstubili:rnte lccitina de soji. fcrmentos
c1rrimi,,os. bicarbonato dc sóriio. amido de

milho. \'alor nutricional na porçào dc 100
q: mrnimo 70g dc carboidrarc. l0g de

protcir]r e 12,59 gorduras rotais. (cada

embllagcm esterna com trcs pacotes)
pacotcs bem fechados e intactos, data de

i.rhrir iio rccentc

lslRLtA CX

20,9 143,66

10.02.1,9,1

I

Biscoito de água e sal ' cmbalagem dc 400

*r. lnqedicnr,-s lrrLnhr dc trigo
ft)rtifi(ada com ferro e iicido fó]ico (vir.
89), lçucar, gordura \€gcral hidrogenada,
rçucar invertidq sal rcfinado, cxtrato dc
m.rlt,:. r:stabi[zanrc lccrtinr clc roja.
fermcntos quÍmicos, bicarbonato de

sódio, lmido de milho. Valor nutricional
na porçào de I00 g: mÍnimo 70g de

crrhordrato, l0g dc protcrne c ll.ig
gordurls totú. (cada embalagcm externa
(om trcs pacotcs) d:rte dc lrbricacào

rcLftlta. acotes be'm fcchados c intactos

ESTRELA CX

20,9 184,60

18.i81,4rr

PILÀO UND

230 72,38

ô

( erc.Ll .r base de arroz,/mi lho. cmbalagem

li0q. rom identificaç:rtr do produttr'
marc.t tlo fabricantc, prllr ,-lc validadc c

pcso licluido. Rotulagcm clc lcordo com a

isleçio c

NhSI LE UNt)

200 6,04

12.080,00

L.itc .m pó Intcgra L Prcotc de 2009,

fardos com 10kg idcntificaçio do

nr(rluto. marca do labricantc, prazo dc

r'.rliJ.rJc e peso Lquido Rorulagtm de

lcorth eom a ào\ tltc

ITALAC KG

80 9,89

t,rimc de Icite cmbelagcm tctra Pak de

S

100r:. (om idenriJir-eçào do produto.

m.rril., Jo fabri.antc. prr:o dc r.rüdadc c

peso liquido. Rotulagem dc acordo com a

PIRACANJUBÁ

I isl.rç.rrr c
VALORDo [-OTE I

LOI Il II-ARROZEIIEI
I Arro:. tipo agulhinha r6ur fino polido

UNf) 50

5,38

2.690,00

17.129,30

22.599,00

C.,út r,,r'rado e moído. crrballdo a r'ácuo

ct sckr dc pureza cmbalagcm com
idcnt ilicâçào do produto, marc

frhrie.rntc, prazo dc validadc c

liclLritlo. Rotulagcm dc acordo c

2509.
ado

Peso
oma

i\l.r(aro 1

I

Fro.or.o'.1&lSg9À
Folha: àq 3

,rrrr,aai

P.ubrica.--*J=--
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tipo 01, sem glutem. contendo no minimo
or\ ' r-L Srá,rs i,rtcirr,. com no mí"\ tmo
I.19o dc umidade e com valor nutricional
na porçào de 50g contendo no minimo: de
37 gremas de carboidratos, 49 de

frnl(r1rs c 0 dc gorJurr. totai.. Com
rcncUmento após o cozimento dc no
mÍnlmo 2,5 vezcs a mais do pcso da
cocçrio. devendo também aprescnatar
rolorâçào bra]-Ica. grar]s integros e soltos
:rpós co:jmento. Emb. De 5 quiltx.

BEM GAÚCHO KG 9L)

Fcijào Carioquinha. tipo l, classe cores,
no\t, com identificaÇào do produto,
marca do fabricante. Pacotc de 0lkg cm
fardo com 30 kg, com prazo de validade.

R,,tul,rgcm de rcordo .,rm a lcgislaçáo
\igentc.

IDFAI- KG 90

32.891,40

Fcijiro scmpre verde. com identificaçâo do
procluto, marca do fabricalre. Pacote de

Olkg tm fardo com 30 kg com prazo de
validade. Rotulagem dc acordo com a

lcgisl r, .io ügentc.

RiO N{,ARIA KG 0.87

1.045,20

I

Feqán preto, com identificaçào do
produto, marca do fabricante. Pacote de

Olkg cm fardo com l0 kg. com prazo dc

lalidadc. Rotulngem de acordo com a

legislação vigente

RIO \'1-{RIA KG )0 1.28

643,50

l

leo comestivcl vegetal dc soja, refinado,
sem colcsterol" embalagem Pet de 900m1

(cx cr 20 Pets). com identificaçao do

procluto. marca do fabricante, prazo de

r,aüdrcic e peso lÍquido. com prazo de

r.alicllclc do produto. Rotulagem de

CONCORDIA L]ND 200 t,8t

acorclo com a le lação !i ntc
VALOR TOTAÍ- DO LOTE II

3.622,00
60.801.00

I-OTE IÍI . FARINHA
\rr irh cle milhrr, cmbalagcm de 2008,

mrrcr do fabricante, prazo de validade c

pcso llquido. Rotulagem de acordo com a

Irçào entc

Nú{ISENA UNt)
220 6.07 1.335,,+0

-)
Avcia. emb com 250 DL]I-AR UND t00 1.85 385.00

folnio de l\'lândioca. gruPo secâ,

subgrupo fina. tipo I, cmbalagem

conicndo 0l kg. com idenrificaçao r1o

nrodut,, marcr do hbricnnr.. pr.rz,, dc

i.rtlJ.rJe c peso Lquiclo. Rotulaqcm .lc

ecorclo com a le :lo c

YOKI KG
200 7.79 1i58,00

I Fcrmrnto em ó com I0 ROYAL UND 20 5,93 8,60

Farinha de Trigo (sem fcrmento)
Embalagem com identificaçào rlo

nro,-lutn, marca do LtbriLdntc. Prazo d(
irL.l.rclL' e pe.o hquido. Rot ulagem de

acordo com a nlelaç ào

ROSA
BR,{NCA

KG r00 9,08 908,00

6 Farinhe de T com fermcnto 100 9,03 903.00

Processo:..10*tnô'L_ 
|Foiha: ô(i â

Êubrica:_,_:L_ " l
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KCiROSÀ
BRANCÀ

EmbLrllgcm com identificaçào
pnx.lut,r, marca do fabricante, prazo
vrlidedc e peso lÍquido. Rotulagem de

do
de

acotdo com a laç ào cnIe.

7.13
L'\I)NESl'LE

Füinhx Láctca, cmbalagem

com iclentificaçào do produto. marca do

fúricante, prazo de validadc c Pcso
liquichr. Rorulagcm de rcordo com a

a de 2lLlg,

lrt! iio

l0(l 8.32
KGYOKI

Fccuh de Mandioca tipo l, pacotc c(lm
(rllig. ctrm identificaçào do produto.
nr.rrc,r clo fabricantc, prazo de validadc e

1 
,...so lrcluido. Rotulagcm dc acordo com a

cntcisluçr«t

100
UNI)( OR]NGA

Fl(rciio de Arroz. embalagcm crm 5()

idcntiliuaçào do produto. mrtrca

fabricante, prazo dc validadc e peso

liquido. Rotulagem de acordo com a

lc hç iro

09.
do

9

1.62
UNI)KTFLOCÃO

t0
identilicaçào do Produto.
fabúcrnte, prazo dc lalidadt
liquick,. Rotulagcm cle rcordo com a

Flrrcio de \'Íilho. emhalagcm com 50§

Ir rt( io

lntrc il
c

do

Pcso

1.388.7090 15.4l
UN I}NESTON

cmbalrtgem potc Plásrico
idcntificaçào dt.r Produto,
fabriclnte. prazo dc validadc e peso

).Flocos de Cereais (tngo, cevada, avcia

Icontorcloitcrleu muiciL Rotli hqcq
ndesltl niclS LIFardoil0 c.f

cot rl ,ll.)0g,

dom iüca

921.(r09.llloLl
K(;IDEAL

Gomr de car(4o. Pct com

iclcnrificaçào do Produto,
f.rhn..tnte, prr:o Jc Ialidadc c pc*o

lrquiLl,,. com Prrzo de rrliclade

R,''tul-t!,cm de acordo com a lcgislaçào

cnt (

0lkg com
marca do

10.206,70
VALOR TOTAL DO LOTE III

LOTE IV , TEMPERO 5

l,l1,i02,89-0
L \I)QUEROdc

dLrÍ)(llI idcnt lc:lçal1atr\I h.r.rl l(lr.)g.
dcbric ntc,.ldlr prazl)marcautprocl

cmRotuuido lg.rli cl,rdc hql)eso
lcordo cclm a lc llcrlr !

0.00l.É,4i0U\D
Extrirto de Tomatc

cmbdagcm dc vidro com 190g, com

identificaçeo do produto' marca do

trbrir -rntc. pr.rzo de trlidadc c pcro

Lqurcl,r. Rotul.rqcm de rcordo çom I

concent rado.

lc ntc 760,0038,00t0KGIN NATL R{
Alho

lll,006..12;r)conl1009.
marca do,rclrrto.

Cc,crr Ralado. pa"-ote c/

identificaçào do

I

zr.oo 
I

8rr r)rr 

I

,rr.*l

514.00 

i
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 30.728.42010001-s0

('

Condimcnto em pó, pacote de 1009, com
idcntificxçào do produto, marca do
l.rbritlnte, prazo de validadc c pcso
Itquiclo. com prazo de validade do
produto ofenado. Embalagem Rorulagem
clc acordo com a le lação v

+

fabricante. prazo à" talidad.
lÍquido. Rotulagem de acorclo
legislaçào vigente.

e Peso
com a

NI-{IS COCO UND

i

Colorau em pó, pacote de l00g com
identificaÇão do produto. marca do
fabricante, prazo de validade e peso
Lquido. com prazo de validade do
procluto ofertado. Rorulagem de acordo
com iL Icgislaçào Yigente.

Ntr{R.{TA PCT
50 r,59 79,50

\d{R{TA PCT
)0 1,57 78.50

7 Caldo dc Carne 24xl99. ARISCO UND 1,00 60,00
I Caldo dc Galinha 24xl9g ARISCO UND ôu 1,00 60,00
9 Cancla cm pó, pct com 20q. KITANO UND 50 5,28 26.1.00

10 Tempcro tipo s;zon contendo 60g SAZON UND 50 5,7) 286.00

l]

Sal Rcfinado, Iodado, para corsumo
domóstico, embalagem com lkg,
idcntificâçào do produro, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
liquiclo.

N{,A.R'E-SAL KG t.'19 149.00

VALOR TOTAI DO LOTE IV 2.058,00

LOTI, V - SUCOS ENGARRAFADOS

1

Suco concentrado de foutas garrafa de

500m1 sabor acerola.

ISÁ GF
80 5,76 460,80

Suco concentrado de frutas garrafa de
500m1 sabor caju.

ISA
8tl 5,76 460,80

I Suco concentrado de frutas garr;rfa de

i00ml :abor goiaba.
ISA GF

80 5,47 437,60

Suco concentrado dc frutas garrafa de

500n1 sabor m::mga.

ISA GF
80 7,19 575,20

.Su.-n .'n.r."ntrad,, de írutas garrafa cle

ill0,n I sabor maracu al

ISA GF
80 989,60

51r,.\ . \'nL(ntriJo dc lrurl' g:rr-rfr de

5(l0mi sabor uva

ISA GF
80 8,,10 672,00

Bcbidr láctra tipo iogurtc. embalagem
com l000ml saborcs divcrsos

BETANIA UND
120 20,76 1.10t )o

-q

refrigcrante fardo com 6 unidades de 2
litros

IT UND
20 17,16 7.432,00

VALOR TOTAI- DO LOTE V 13.519,20

I OTF vI - DIVERSOS

I

Tempero líquido, embalagem com
com identificaçâo do produto, m

500m1,
arca dcl

fabricante, prazo de validade e peso

lÍquido, com rotulagem de acordo com a

:lr) c

TARATINGA UND

80 4.11 352,80

) AVINE CT 800 16,41 2Lt28,00

l \iin de álcool, emha m rom 500m1, 80 j.]) 265,60

Frocesso:rnüX03 E_

PuUriffi

I

I

60

r00

GF
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balagcm lata com

lltlg (cx. d 2'1 htas). idcntiÍicaçio dtr

nroJut,,. marca do flbritantc prazo dc

v:rlichdc c pcsn liquido. Rotutagcm de

acordo com a ntc

LIND]\ÍAR.ATAcom idcntúcaçiio do produto. marca do

fabricante, prazo de validade e peso

liquido, com rotulagcm de acordo cctm a

lc llç iio nrc

UNT) ]]0PzuNII)R.+

Nlargarina Vegctal. cmbalagcm 2509,

identificacão do produto, marca do

frbricante, pm:o dc validadc e Peso
liquido. Rotulagcm dc acordo com a

r 1a,. itr nta

2.168,0010,8-+LIr"- l) 200PltÍ \1()R

\Íarsrrina Yegetal. embalagem 5009.

idcntificaçâo do produto, marca do

fnbricante, prazo dc validadc e pcso

liquiclo. Rotulagem de acordo com ir

l.tr.itr c

l.l,+rr.(r08.00
PCT

I8t)BRANl]INI
(r

\l]! lur_li() sômr)l.lr icmolina, enlb
com ,008 idcntiíicaç.'ro do produto.

marca clo fabricantc. praal de lalidade c

pc*r [iquido, com vrlidade do produto.

il,rrul.gcm de r.ordo com -r lcgrsl.ruir'
rllta

nt

ll6.it)r0,5iUNI) ll.)STE\TtAAdtxante 200m1.
713.8021,96l0L\--DOLAmcixr cm calda. contcndo'+00s

67l.oirt0tr 6,71
UNI)\1AR,.\IA

9
sem caroço, embalagenlA:citonrl

clc I
28.502.70VALOR TOTAT DO LOTE - \TI

I,OTÉ VII - ENLATADOS

1185.00) 277.00
CXBORDON

S.rl.i, h.r ripo \ icnr. l.rt.r com 1008. caLrrt

Çom l+ lÀtas. rdcnt icaçàrr do produto.

marca do fabricantc. prazo de validade c

pcso hquido. Rotulagem de acordo com a

lc laç rio ntc

1.152,88.1t9.t I
CXPESCÀDOR

lat:rs). com identificaçào do produto.

mrrrcr do fabricantç, pram de v;üdade c
pe*' lrquido. (om Prazo dc r'.rlidade d'r

pnllrrtrr Rotullgcm dc icordo ((]m J

lata de l25g (cx c/ 50Sarciinh.r cm lco.

:ro

7-1t.8,1)47 28CXBORDON

1.106.4055,12K(i\ÍUI I FRIOS
nt(

i00s
oI dccntBoliLlcChJe( rrcl

cleI<ilnla l0n1 !, l].r
cleonll[](ttTttcxn1 priE(:l0 k kg,g

Llt ferradorocl:Lccrt lncr',rlidarlc
6.586,12VAI-OR TOTAI- DO LOTE VII

LorE \,' I- CARNES

r6.132.0054,41100
XGSO FILÉ

balagcm ern filrneCurnc bovina de IÁ, em
clasrcllrtnI P(l,\ trdnsP
cloific àiriclcnt!) cndr'rllI .1çr.lns te.Pilrcn
rlec.rntcLr.1 abricLIL nterc

l-' íoâ3sio: :J nÊÉ Í\ AÉ__
Foiha: _ â96Rubrica:_g_

II

ll

64r.00I

II I

5.r5 
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.+

Crrrn.'lrina, embalagcm em filrne PVC

I r,ln.l).lr(ntc ()Ll saco plásrico
trunspxrcnte, contcndo ident ific açâo do
prcrluto. marca do fabricante, prazo de

validrdc.

FÍglcL, )rovino congelado emb irlagcm cm

s

{ilmc P\ C tnnsparcntc ou sirco pl;isrico
tnlnsp.ircnte, contendo idcntiJicação do

pr,tlr-tto. marca do flbricantc. prazo de

r-,11.|, 1, e 'uJ\ J:lrJctlrl\tiLrl
lcâs.

Carnc bovina, moida. de se[pnda, scm

plorclura. fresca, scm osso. Embalagcm cm
lilmc PVC rranspxrcntc ou s.ruo plastico
transparcnte, contendo identificaçào do

produto, marca do fabricantc, prazo de

validade.

SÓ FILÉ KG
250 15.65 8.912.50

Cosrcla boúna. Embalagem em filrne
P\ (- tr.rnsparcntc ou saco plá"rt.o
trinsprrcnte, contcndo identificaçào do
prtxluto, marca do fabricantc, prazo dc

ve I icl;rclc.

SO FILÉ KG
200 37.87 7.574.00

SO FILÉ KG 18r) 5.126.4()

l

Coxa c sobrecoxa de frango resíriado com
osso, cmbalagem em f ilme
PVCIransparentc ou saco plá'tico
tr.rnsl:rrcntc. idljnriíicaÇio drr produro.

marca do fabúc;rnte, prazo dc vatdrde e

su;l c.uicttristiclls o t lcls

SO FILÉ KG

200 t4,70 2.940.00

Peito dt r.rng{r rcsfriado , embalagem em

filnrc PVC transparentc ou saco plástico
tnnsparcnte, idcntilicaçào do produto,
marca do fabúcante , prazo dc validade e

sul ciuacteústicas o t1 lc:ls

SO FILE KG
l5() 19.15 2.902.50

Frango congelado, embalagem em filme
P\/C transparcnte ou saco Plástico
transparcnte, contendo identificaçào do

produto. marca do fabricantc, prazo de

tll:rl.r.lc e suas cJrJctcristic.r
nola' ic es

sO FtLÍ, KG

2lrl l1 t;

So FILE KG

140

!l

t nsrl lç t P() lll brcs ll. E clll em

icoíi I nl P C t ra llsPilr tn t e silc P líst

transparcnte, ctlntendo identificaçàtr d,r

nr,)dúto marcJ do tahricantc. prazo dc

i,rti,l.rrlc marcrs c çrrimbo. oficiais. dc

acordo com as Portaías do Mini§tério da

ricultura e \/i [r Sanltüra. -

NoBRF KG B0 ll,9ó

NOBRE KG t00l\l

Sdsicha Bovina. resfriada. boa qull
.r qr.rncl. fmhrlrgem cm filme PVC

trJn.nircnte ou sxL() Ph\tlco
I rJn.f\:lrcnre, contcndo idcntÚicacio do

nroJurLr. marcJ do [.rhr[lntc. praz,r de

i-rlid.rdc. marcr. e cerimho. o[içiats. dc

acordo com as Portarias do Ministério da

I I

I

I

L

28.48 

I

18.50 I 2 5eo.oo

I l,l
5 B7,oo I

,,rr*i

I
I

I

t'

IIr.rlrrl,rJc.

,r.rr 
1

t238.oo 
I
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(.

.\ricultura c Vigiliinc ia S.nittuia
Pcirc congclado cm posta sem cabeça
Upo piriringa.

LT]ZITANIA KG
70 49,4ó 3.462,2(r

VALOR DO I,OTE \4II 60.369,40

LOTE IX - DIVERSOS

Leitc dc'Cç,co, tradicional, vidro de 200
ml. idcnrificação do produto, muca do
fabriclnte, prazo de validade c peso

liquido. Rotulagem de acordo com a

lcgislrrçào rigentc.

SOCOCO óll -1,i0 270.00

\lilho .rmarclo. lara QUERO UNf) t0 .1,01 201.50

\ rilh,, ira crn tcll clll rI1 dc i() YOK I UN I) ;0 8.0t 400,50

\lilhr) pÀra pipoca, cmbalagem com -009,

icltntiticaçào do produto. marca drr

iabric.rnte, prazo de validade c pe«l
liquido. Rotulagcm de acordo com I

-1rl ntc

\.OK I UN I)
100 7.0r 70l.0ir

)

N,tilho verde em consen a. lata 2009, com

idcntificaçâo do prtduto, matca dtr

fabricente, praar de vaüdade c Peso
liquicb. Rotulagem de acordo com ;t

shçrrtt

QLIER() UNI)
t0r) l.8i 770.0t)

6

Docc dc goiaba,banana em tabletcs,

cmbahgem fleÍvel cm potc plastico, pcso

üquido de Olkg, com identificação dt.r

produto, marca do fabricante, prazo dc

lalid,rdc com \igôncia de no minimo 06

mescs. Rotulagcm de acordo com a

lc lação ntc

PREDILECTÁ UN I)

50 1,00 tr0.00

VAI OR TOTAL DO I-OTE IX 2.493,00

I-OTÉX- \'ERDURAS E FRUTAS

\l-rlcetc IN NATU RA K(; IIO 10,85 1.191,5t)
I

l \l1lrL c IN NATURA UNI) Iltr 1.5 5 280,50

.\h.rc.tri IN NATLIR,\ K(, 70 5.91 -11r.10

Abril.rorr IN NATL]RA K(; 80 t,9i 3t6,00

llirn.tn.i I\ N-\TL'R,.\ KG Ii[] lrr.2 r.']0.00

Blt.rrl clocc IN NATU fuA 1..(; t60 ),Jô i40,80

i ll.rt,lt.r i IN NATU L{ KG lt0 I[] L2[]0.00

t Bctcrllha IN NATUR{ K(; 60 6,8 .108.00

9 Ccbola branca IN NATURA K(; 100 8.16 846.00

1a Ccnoura IN NATURA KG lrrt.l 8,3.1 83.1,00

I Chciro r IN NATI Ifu\ MOLHO 90 l.5i 229,;0

I] Lrrrn .1
IN NATLIRA KC; 90 1.38 10.1.20

tl Irlaçri IN NATLIRA KC; s[] 1.1.t8 l.lt.l..l0

11 \ lxm ato IN NATLItI,\ KG 120 416 57r.20

l, \l.rn IN NATLIRÁ KG IL.\T 6.n 677.00

\Í.rc rL\e ira IN NATUfu\ KG 100 .1,2I .121.00

17 \ 1i\ i\e IN NATUR\ KG t0 0,14 6.80

l8 NlcllncÍa IN NATURA K(i 100 7,7\ 271,00

l9 \lclrtr IN NATUR{ K(l 80 1,33 266,40

20 IN NÁTURÀ K(; 80 1,4 272,00

I

I

I

I

I

l,,l
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l

6.8()2(.r 0,14KGIN NATURAl Pincnra
500..+060 8.14KGIN NATLIRAPirn cntito

11,60t0 0,14KGIN NATURA()rrieholl
318,40.,1r) 8,46KGIN NATLIL{rlho:-+

t.000,00It)0 t0KGIN NA'ruL{T(rnr:rtct;
8l.t,,10Str Itt.t8KGIN NATU LAt6 Ur l

14.391,00VAIOR TOTAI DO LOTE X

Í-OTE XI - POPLAS DE FRUTAS

8t i.i(rl0 16.51

I\GISAPolFiT FntG-abor caiá. embahgem

f l.r.l rr.r. trf,Íl\P.rruntc. com idcnt iJicdr á.)

do pr,,cluto, marca do fabricante. pra:o
de'raliclrde. Rotulagem de acordo com a

lcqishç.ro lfcntc

707.70I0.ll

KGIS-\l,rlp.r tle Frut.:s Srbor goiah.l em

nl-r\rlr.r. tnnsPrrcntc. com idcn
J,' nr,,Juro. m.tr..t J,r [rbritantc. frrrz'
Jc r.rlirl.rde. Rotuhg.'m dt rcordo -om .r

balagem
riíicaçào

Ic ntc

502,50t6.75i0

KGts-{

pl.isr r. .r. transp.tr..'ntc, com idçntÚi,..rc.io

do pr,'Juto, mar(a do [abricantc. Iraz('
dc r.Lli.l.rde. Rotulagem dc acordo com .r

.rgemPolp.r clc Frutas Slbor acuri, emba

isleç.ro

1.981,20I6.51

KGIS,\Polpa dc Frutas Sabor caju

plástica, transparcntc, com

àr, procluto. marca do febricantc. pra:o

dc rlalidade. Rotulagcm dc acordo com a

. cmbahgem
idcntificaçào

lll!.i()

+

909.909t)

KGIS,{

embal.rgcm plásrica, transparcntc com

idcntifieltçáo clo produto, matca do

frbricrnte. prazo de lalidadc. Rotulagcm

dc lcorclo ctm a lc islação ! tc

r ablcaxi.Polpa de Frutas

2.580.6r1ll() 23.46

KGISA

7 .507 ,40

)23.563.8)VALOR TOTAI OR AI)O

Polpa dr- Frutas Sabor maracuji.

ô

cmblhgcm plástica. tmnsparcntc. con)

iclcntiliuaçào do produto. marce do

flrhricrrnte, prazo de lalidrde. Rotulagem

clc acorclo com a laçào v tlIc
VAI.OR TOTAL DO LO Th Xl

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

il;;i;ffd$trúFERÊiücIA, A. d"sp"ras decorrentes da contratação da presente licitação correrão por contâ

de Recursos:

EDUCAÇÂO;
12.361.005b.2035.000 - MANt'TENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÂO

12.361,.0A32.219'1.0000 - MANUT. E FUNC. DO ENSINo FUND 30%

12.361,0832.2201.000 - MANUT. E FUNC. DE CRECHES

12.365.0832.2103.000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLA

ffi'"'-411otl-Ruoriãf.?--
E+--s-
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I

I
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12.366.0421.2105.0000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

CLÁSULA QUARTA - DOS ACRÉSIMOS E SUPRESSÕES 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 25% (vinte e cinco) por cento do 
valor inicial atualizado do contrato, em observância ao art 65 § 12 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA- DA FISCALIZAÇÃO 
/\ fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Administração que poderá a qualquer tempo, 
dctcrmirlilr o que for necessário à regularização da falta do fornecimento observando, bem como propor a 
aplicação das penalidades previstas deste instrumento. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado após apresentação da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridos já a Nota 
Fiscal deve está devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30 (trinta) dias 
contados da data do atesto. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pag.amentos, serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante transferência 
bancaria em conta corrente da CONTRATADA do Banco do Brasil - Agencia: 3507-6 C/C: 84728-3- R FRANCKLI� 
DO REGO LIMA EI RELI, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será motivo de correção por 
parte da CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja 
definitivamente sanado. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRATADA deverá comprovar sua regularização 
fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal comprovação será feita 
mediante apresentação de Certidão negativa de debito - CND. Bem como, manter conforme artigo 55 inciso XIII da 
obrigação da contratada de manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por eles assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso no pagamento, cobrado através 
ele documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de 
condições contrárias. 

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE 
O valor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência, se houver aumento 
autorizado pelo governo Federal. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
A CONTRATANTE obrigar-se-á: 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administração que será responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contrato. Ao servidor
designado, compete entre outras obrigações, verificar a qualidade, inviolabilidade das
embalagens, estado de conservação e validade dos produtos, anotando em registro próprio todas
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as ocorrências relacionadas a execução do contrato determinando o que for necessário a
rcgularização das faltas ou defeitos observados;
c) Fornecer a qualquer tempo e com o Máximo de presteza, mediante solicitâção escritâ da
CONTRATADA, informaçôes adicionais, para dirimir duúdas e orienta-la em todos os casos
omissos;
d] As decisões e providencias que ultrapassarem as competênciat do representante deverão
ser solicitâdat a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes;
el Receber o objeto do contrato na forma do art. 73, inciso ÍÍ, alíneas a e b daLei9.666/93.

cúusuLA pÉcrMA - pAs oBRrcAçôEs pA coNTRATApA
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou fansferência, no todo ou em parte.
A CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) Entregar os serviços objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou 0rdem
de Serviços e cronograma de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de Administraçào, em
estrita observância â sua proposta e ao Anexo Vl, observando a qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestação do
scrviço para representá-lo na execução do contrato e prestar esclarecimentos necessários ao
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento, e a Secretariã
l\4unicipal de Administração, quando solicitado;
d) ôbservar o horário do éxpediente administrativo, compreendido entre 0B:00 h as 12:00 como
sendo o horário administrativo para tratar sobre o contrato e serviços, de segunda a sexta-feira;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato e de seus

documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em vigor para
perfeita execução do contrato;
f) Arcar com todas âs despesas, exigidas por lei, relaüvas ao objeto do contrato respondendo
pelos encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do contrato e
outros correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em
face da fiscalização ou acompanhamento efetuado pela Secretaria Municipal de Administração;
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreçôes resultantes da execuçâo.

cúsULA DÉcIMA PRIMETRA - DAs PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA de qualquer das obrigações ora estâbelecidas,
suieitará a CONl'IiATADA as sanções previstas na Lei Federal nq 8.666/93, âplicando nos artigos 81 a 88.

PAÚGRAFO PRIMEIRO - O atraso iniustificado no cumprimento do obieto deste Contrato sujeitará a

{.{)N1R^lAI)4, ;i nulta de nora correspondente a 0,30lo (três centésimos por centoJ ao dia, sobre o valor do

ibfllccinrento, ató o limite de 10% (dez por cento).

PAúcRÁFo SEGUNDo - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CoNTRATANTE poderá garantida a

prévia defesa, aplicar à CoNTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes
sançôes:

a) Advertência;
b) Multa de 10 0/o (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) DeclarâÉo de inidoneidade parâ licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniÉo.
e) As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadas coniuntamente com
a prevista na alínea "b".
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pAúGnÁFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feitâ comunicação escrita à

CoNTRATADA e publicada no jornal Oficial do Estado ou DOU, constando o fundamento legal, excluídas os casos

de aplicação das penalidades de advertências e multa de mora.

cúsULA DÉCIMA SEGUNDÁ - DA RESCISÃO

A in"*"*ção tot"l ou parcial deste contrato enseiâ a sua rescisão, com as consequências contrâtuais e as previstâs

em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

a) - o não cumprimento de cláusulas contrâtuais' especificações' proietos ou prazos;

b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais' especificações' proietos e prazos;

c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a C0NTRATANTE a comprovar a

impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento' nos prazos

estiPulados;
d) - o arâso iniustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;

ej - a paralisaçâo do fornecimento, sem justa causa e préüa comunicaÉo à COI'ITRATANTE;

f) -,-,rb.onl,"t ção totâl ou parcial do seu obieto' a associação da CONTRATADA com

or,.a., r."rràã àu tran'f"rêntia total ou parcial' bem como a fusão' cisão ou incorporação

não admitidas no editál e no contrato;
g) - o desatendimento das determinaçôes regulares emanadas pelo servidor a-comissão

designâda para acompanhar e fiscalizar a sua execução' assim como as Secretaria Municipal

de Secretaria Municipal de Administração;

h)-ocometimentoràiteradodefaltasnasuaexecução'anotadasnaformado§1adoarL67
desta Lei Federal nç B'666193;

i) - a decretaçào ou a instauração de insolvência civil;

1) - a rlissotuiao da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;

r,l _ 

" "rt..rçâãà".ir] "" 
u Àoàin*ça" aa finalidade ou da esrutura da CoNTRÁTADA, que

prejudique a execução do contrato;-

l) 'razões à""i"üã* ptrUr"o' d.e.alt1 relevância e amplo conhecimento' iustificadas e

a"t",tin'O'J p"ü ti*im' auto'idaae da esfera administradva a que eslá subordinado a

CONTRATANT;;;*"ud" no p'ot"tto administrativo a que se refere o contrato;-

-l - , ,up.""ão, pà' p"J" ã''colrRATlNTEi compras' acarretando modificação do valor

ini.i,r ao cont"ioãéÁ do li'itt p"t*itido no § 1" do art 65 desta lei:

nl - 
' 'utp"itãà 

ã" 
'u" "*"tução' 

pot ordem escrita da coNTRATANTE' por prazo supenor a

120[cento""*;;;];;;il;m'casodecalamidadepública'graveperturbaçãodaordem
interna ou;';;;;";' ãina' pot repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo'

independentemente do

pagamento ãütü'io"ã de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas

desmobilizaçôes e mobilizaçôes e outras previstas' assegurado â CoNTRATADA' nesses

."'o', o ait'Jiià it opu' f"i" tu'p"n'ao do cumprimento das obrigações assumidas até que

seia normalizada a situação;

O - " "*t" 
t'p*oil'co lnoutnul.dias dos oasamentos devidos pela C0NTRATANE

decorrentes dos fornectmentos já recebidos s'luà ãt t'so de calamidade pública' grave

perturbação da ordem interna ou guerra' assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela

suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seia normâlizada a situação;

PAúGRAFoPRIMEtRo-oscaSosderescisãocontratualserãoformalmentemotivadosnosautosdoprocesso,
assegurando o contraditório e a ampla defesa'

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser: 
.

O a***i""à" pãt 
"à ""iiàti*r 

e escrito da Administração nos casos enumerados nas

alíneas 'a' a 'i' desta cláusula:

I
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I
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b) amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para a C0NTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislação.

cúsuLA DÉcIMA TERCEIRA . Do REcEBIMENTO DOS PRODUTOS
0s serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamenláriat Parte
integrante deste.

PARríGRÁF0 PRIMEIRO - O objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Décima, sendo que os serviços
que não satisfizerem âs condições citadas na propostâ e no edital serão recusados e colocados a disposição da

CONTRATADA, para serem corrigidos, dentro do prâzo estabelecidos entre as partes;

PAúcRAFO SEGUNDO - A critério da PrÊfeitura Municipal de SÂ0 BERNARD0 poderá ser concedido novo prazo
para recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a reieição pela 2a vez, o contrâto poderá ser rescindido. A
(lONl RA'IADA será notificada para regularizar no prazo Máximo de 15 (quinze) dias corridos, sob o risco de

inciclir nas penalidades previstas no Aft.A7 dáLei n'8.666193;

CLÁsULA DÉCIMA QUARTA . DAS ALTERAçOES
llste contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, no caso previsto no art. da Lei n'4.666/93.

cúusuLA DÉctMA ourNTA - DA PUBLlcAcÃo
Dentro do prazo de 2O (vinte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRÁTÁNTE providenciará a publicaçâo em

resumo, do presente Contrâto.

CúUSULA SÉTIMA - DO TORO
0 foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estado do Maranhão, será o competente para dirimir dúvidas ou

pendências resultantes deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente instÍumento

lavrado em 3 [três) vias de igual teor e forma, assinado pela partes e testemunhas abaixo.
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