
CONTRATO NQ: 00028/2015.

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIACHÃO E FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME, PARA
FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA
FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de
Riachão Rua Manoel Tomaz de Aquino, 485 Centro Riachão PE, CNPJ nO
01.612.770/0001-58, neste ato representada pelo Prefeito Fábio Moura de Moura,
Brasileiro, Casado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua Manoel Tomaz de
Aquino, 37 Casa Centro Riachão PB, CPF n ? 486.330.974-00, Carteira de
Identidade n° 935.081 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado
FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME - R DOUTOR CARLOS AGRA , 106 - CENTRO - CAMPINA
GRANDE - PB, CNPJ nQ 20.381.795/0001-32, neste ato representado por Luercio Martins
Portela, Brasileiro, Solteiro, Representante Comercial, residente e domiciliado na
Rua Capitão João de Sá, 178, Casa - Centro - Campina Grande - PB, CPF nQ 016.141.604-
73, Carteira de Identidade nl:!3.456.267 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATADO,
decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial nO 00007/2015,
processada nos termos da Lei Federal n ? 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto
Municipal nO. 006/2007, de 07 de Agosto de 2007, e subsidiariamente pela Lei Federal
n= 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei
Complementar nO 123, de 14 de dezembro de 2006.

cLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:
O presente contrato tem por Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICíPIO DE
RIACHÃO/PB.

O fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste
instrumento, proposta apresentada, Pregão Presencial n ? 00007/2015 e instruções do
Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente
contrato, independente de transcrição.

CODIGO DISCRIMINAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE P.UNITARIO P. TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL, branco, acondicionado err
embalagem de polipropileno transparente
original do fabricante com 1 kg, aspecto
granuloso fino a médio, isento de matéria

2 terrosa, livre de umidade e fragmentos MARAVILHA KG 7000 1,50 10.500,00
estranhos, com especificação dos ingredientes,
informações do fabricante e data de vencimento
estampado na embalagem, de acordo com a
Resolução 12178 da CNNPA.

3 jAt'1IDODE MILHO, acondionada em embalagem ~UTRI GOOD CAIXA 2000 1,12 2.240,00original, caixa com 200 gramas.
[ARROZ PARBOLIZADO, classe longo fino, tipo l.

iEmbalagem contendo 1 kg, com ident ificação do
produto, marca do fabricante, prazo de

4 validade e peso líquido, de acordo com a CHINES KG 10000 1,91 19.100,00
Resolução 12178 da CNNPA. O produto deverá ter
registro no Ministério da Agricultura e/ou
lMinistério da Saúde.
BEBIDA LÁCTEA, diversos sabores acondicionado
em embalagem plástica original, pacote
contendo 1 litro. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e

5 tprocedência, informação nutricional, número do CARIRI LITRO 2000 1,95 3.900,00
lote, data de validade, quantidade do produto.
O produto deverá apresentar validade mínima de
06 (seis) meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.
BISCOITO CREAM CRACKER, embalagem 3 em 1,

6 dupla proteção, pacote com 400 gramas, VITAMASSA PACOTE 5000 1,99 9.950,00composição carboidratos, proteína, gorduras,
fibra alimentar, cálcio, ferro e sódio.
BISCOITO MAIZENA embalagem 3 em 1, dupla

7 proteção, pacote de 400 gramas, composição VITAMASSA PACOTE 5000 1,97 9.850,00
carboidratos, proteína, gorduras.
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PACOTE 1500 6,39 9.585,00

17

CAIXETA 300 7,80 2.340,00

8
CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, embalado
automaticamente, acondicionado em embalagerr~ORDESTINO
metalizada original, pacote com 500 gramas.

CAIXA 1750 2,50 4.375,00

9
CALDO, sabor de carne ou de galinha. Caixeta SOL DO
com 24 unidades, acondicionados em embalagerr ORIENTE
original.

FARDO 800 63,99 51.192,00

10

CANJIQUINHA, acondicionado em embalagerr
original, resistente de 400 gramas. A
embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade, SÃO BRAZ
quantidade do produto e número do registro. O
!produto deverá apresentar validade mínima de
06 (seis) meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.

KG 250 6,65 1.662,50

11

CHARQUE DE CARNE BOVINA, ponta de agulha, a
vácuo, fardo de 5 kg, no máximo 15% de
gordura, livres de aparas, acondicionado err
embalagem plástica, com Registro no Ministério DAMESA
leia Agricultura - SIF, informação do
fabricante, especificação do produto e data de
vencimento estampado na embalagem.

KG 300 3,99 1.197,00

12

COMINHO MOÍDO, extraído de sementes de cominho
de primeira qualidade, puro, com aspecto, cor,
cheiro, sabor característicos, sem misturas,
isentos de sujidades, parasítas e larvas.
~mbalagem de 100 gramas, em sacos plásticos
transparentes e atóxicos, limpos não violados,
resistentes que garantam a integridade do
~roduto até o momento do consumo·"O ESTINO
iAcondicionados em fardos lacrados contendo. AI'" RD
embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses
a partir da data de entrega na unidade
requisitante.

CAIXA 200 1,69 338,00

13
COLORÍFICO, embalagem de 100 gramas,
composição farinha de milho, extrato oleoso deNORDESTINO
urucum e óleo de soja.

QUERO PACOTE 3000 2,04 6.120,00

14 CREME DE LEITE, acondicionado em embalagem ITALAC
original resistente, 200 gramas, la qualidade.

JUSSARA LATA 1500 1,64 2.460,00

FARINHA DE MILHO FLOCADA, amarelo, com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com
ausência de umidade, fermentação, ranço,
isento de suj idades r parasitas e larvas.
Embalagem em pacote de 500 gramas, em sacos
plásticos transparentes parentes e atóxicos,
limpos não violados, resistentes que garantarr
a integridade do produto até O momento dONORDESTINO PACOTE
consumo acondicionados em fardos lacrados A
embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses
a partir da data de entrega na unidade
requísitante.

15

EXTRATO DE TOMATE, concentrado, produto
resultante da concentração da polpa de tomate
lPor processo tecnológico preparado com frutos
",aduros selecionados sem pele, sem sementes e
corantes artificiais, isento de sujidades e
fermentação, acondicionada em pacote de 340
gramas, de flandres, com verniz sanitário,
recravadas, sem estufamentos, sem vazamento,
corrosão interna, e outras al terações,
acondicionadas em caixa de papelão limpa,
íntegra, resistente, reforçada e lacrada. A
embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto e número do registro. O
[produto deverá apresentar validade mínima de
10 (dez) meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.

20000 0,87 17.400,00

16
ERVILHA E MILHO VERDE (DUETO), Ervilha e Milho
Iverde em conserva, acondicionado em embalagem
original resistente de 200 gramas, 1a

qualidade.

PACOTE 1000 2,99 990,0018 FARINHA DE TRIGO, com fermento, em pacote de 1 SARANDI



3,16

kg, embalagem com dados de identificação do
IProduto, data de fabricação e de validade e
número de lote. Não contém Glúten.
FEIJÃO CARIOQUINHA, tipo 1, novo, constituído
de grãos inteiros e sadios, isento de material
terroso, sujidades e mistura de outras
variedades e espécies, embalagem plástica
original com 1 kg. A embalagem deverá conter

19 externamente os dados de identificação e COMETA
IProcedência, informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do produto.
O produto deverá apresentar validade mínima de
06 (seis) meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.

KG 3000 9.480,00

FEIJÃO MACASSAR, tipo 1, novo, constituído de
grãos inteiros e sadios, isento de material
terroso, sujidades e mistura de outras
variedades e espeCles, embalagem plástica
original com 1 kg. A embalagem deverá conter

20 externamente os dados de identificação e COMETA
procedência, informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do produto.
O produto deverá apresentar validade mínima de
06 (seis) meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.

KG 2000 3,39 6.780,00

LEITE EM PÓ INTEGRAL. Embalagem em pacote corr
200 gramas, com dados de identificação do

21 produto, marca do fabricante, prazo de ITALAC PACOTE
validade, peso líquido e registro no
Ministério da Agricultura.

5000 2,99 14.950,00

MACARRÃO, tipo espaguete, fino, serr
colesterol, pacote contendo 500 gramas.
Embalagem com dados de identificação do

22 IProduto, marca do fabricante, data de IMPERADOR PACOTE
fabricação e prazo de validade, e de acordo
com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.

14000 1,39 19.460,00

~RGARINA, produzida exclusivamente de gordura
vegetal, com adição de sal, em potes de
1P0lipropileno com lacre de papel aluminizado
entre a tampa e o pote, resistentes, que
garantam a integridade do produto até o
Imomento do consumo contendo peso líquido 250

23 gramas. A embalagem deverá conter externamente PURO SABOF
os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data
de validade, quantidade do produto e número do
registro. O produto deverá apresentar validade
Imínima de 06 (seis) meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante.

POTE 2000 1,42 2.840,00

24

~ILHO PARA PIPOCA, acondicionado em embalagem
)r'lástica transparente, resistente, pacote de
500 gramas, Ia qualidade. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação
e procedência, informação nutricional, número
do lote, data de validade, quantidade de
produto e número do registro. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses
a partir da data de entrega na unidade
requisitante.

FORTE PACOTE 600 2,01 1.206,00

25

~ISTURA Á BASE DE AMIDO, para preparo de
Imingau, tipo cremogema, caixa contendo 200
gramas. Embalagem com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, data de~UTRI GOOI
fabricação e prazo de validade, e de acordo
com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de
~ormas e Padrões para Alimentos - CNNPA.

CAIXA 2500 3,38 8.450,00

26

JMORTADELA, constituída da mistura de carne de
frango; composta de condimentos e outras
substâncias alimentares; apresentando no
~áximo 25% de umidade e 10% de cubos de
toucinho; primeira qualidade; isento de
sujidades e outras substancias estranhas e sua
composição com validade mínima de 20 dias a
contar da entrega; acondicionado em plástico
atóxico, pesando 3 kg, por peça, com diâmetro
15 cm.

SEARA PEÇA 220 10,99 2.417,80

27

~UNGUZÁ, grãos de milho amarelo, com aspecto,
cor, cheiro e sabor próprios com ausência de
umidade, fermentação, ranço, isento de
sujidades, parasitas e larvas. Embalagem em
[pacote de 500 gramas, em sacos plásticos

FORTE PACOTE 1800 1,49 2.682,00
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transparentes e atóxicos, limpos não violados,
resistentes que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo,
acondicionados em fardos lacrados. A embalagerr
deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses
a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
ÓLEO DE SOJA REFINADO, embalagem original de
fábrica, frasco com 900 ml, especificação dos

28 ingredientes, informações do fabricante e data SOYA FRASCO 6000 3,84 23.040,00
de vencimento estampada na embalagem, de
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
PÓ DE SORVETE, diversos sabores, embalagem de
150 gramas, informações sobre o fabricante,

29 data de fabricação, valor nutricional e prazo ROYAL PACOTE 1200 3,44 4.128,00
de validade impressos na embalagem. Validade 6
meses a partir da data de entrega.
PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, embalagem err

30 pacote de 400 gramas, conteúdo carboidratos, FORTSOY PACOTE 6250 3,09 19.312,50proteínas, fibra alimentar. Sabor Carne. Não
Contém Glúten.

31 RAPADURA, Ia qualidade de 500 gramas, BURI KG 150 2,39 358,50acondicionado em embalagem plástica.
32 SAL REFINADO roDADO, Embalagem com lkg, corr NACIONAL KG 900 0,69 621,00validade de até 12 meses.

SALSiCHA, TIPO CARNE, (Embalagem de lkg) :
Congelada, deverá atender às seguintes
exigências: Conter 2% de amido, isenta de
lPimenta e corantes artificiais. a) Nitrito de
[potássio ou de sódio: máximo de 0,02% quando
usados isoladamente ou combinados; b) Nitrito
de potássio ou de sódio, associados ou não a
nitrito de potássio ou de sódio: máximo de
0,05% . Embalagem e peso: as salsichas deverão
ter peso unitário de 35 a 45 gramas, err
embalagem rotulada a vácuo, resistente,
transparente, atóxica. Não serão aceitas

33 embalagens defeituosas que exponham o produto SEARA KG 500 4,77 2.385,00
à contaminação e/ou deterioração. O produto
deverá ser rotulado de acordo com a legislação
vigente. No rótulo das embalagens deverão
constar de forma clara e indelével as
seguintes informações: identificação do
fabricante e marca; nome e endereço do
fabricante; data de validade ou prazo máximo
[para consumo; data de fabricação do produto. O
[produto a ser entregue não poderá ter validade
inferior a 6 meses. Na entrega do produto,
deverá ter data de fabricação mínima de 30
dias.
SUCO CONCENTRADO DE CAJÚ, suco integral de
caju, água, suco concentrado de caju.
Conservadores metabissulfito e benzoato de

34 sódio, acidulante: ácido cítrico, FRUTISA FRASCO 1500 2,39 3.585,00aromatizante: aroma idêntico ao natural de
caju, estabilizante goma gelana. Não contém
Glúten. Garrafa ou embalagem PET contendo 500
",1.
IVINAGRE DE ALCOOL, Embalagem com 500 ml,

35 Ingredientes: Fermentado acélico de álcool, SÁ SINHÁ FRASCO 1500 0,83 1.245,00água e conservante INS-223, ACIDEZ VOLÁTIL:
4"" Não Contêm Glúten.o,

Total: 278.140,30

cLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 278.140,30 (DUZENTOS
E SETENTA E OITO MIL CENTO E QUARENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS) .

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:
Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos
previstos no Art. 65, §§ 5° e 6°, da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida
a relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso 11,
~;~~::t~doda Lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento~sso do



CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
ORÇAMENTO DE 2015 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/RECURSOS FEDERAIS/FUNDEB 40%/PNAE/
E OUTROS. 02.06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA:
12.306.2002.2013/12.361.2008.2015/12.361.2008.2016/12.366.2006.2024/13.392.2017.2026
- ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.

cLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da
seguinte maneira: Até trinta dias após a entrega total dos produtos solicitados.

cLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:
O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas
características, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está
abaixo indicado e será considerado a partir da emissão do Pedido de Compra:

Entrega: 5 (cinco) dias
O prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o final do exercício
financeiro de 2015, considerado da data de sua assinatura.

cLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizados, de acordo
com as respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento
contratados;
c Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à
qualidade dos produtos, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não
exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
a Executar devidamente o fornecimento descritos na Cláusula correspondente do
presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o
ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos
estipulados;
b Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação
fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e
compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em
razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução
do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste
instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo
processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre
que solicitado.

cLÁUSULA DÉCIMA DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:
Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo
entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito,
conforme o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de equipamento, até o limite de
50% (cinquenta por cento) para seus acréscimos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais,
sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas
nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero
vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na
entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por
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cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d -
simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na
Lei 10.520/02.
cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da
Comarca de Araruna.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o
qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

/7
de 2015.

TESTEMUNHAS

DE MOURA
Prefeito
CPF: 486.330.974-00

PELO, CONTRATADO.?

J/ .... !)~I~' f{>:--1f:liJ-L</lAi~Al~··1.~··(,,"', j'!JÍ/,!ftli!u ""- 4 rFRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME
LUERCIO MARTINS PORTELA
CPF: 016.141.604-73


