Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu - MT
Secretaria de Finanças
Setor de Licitações
Fone: (66) 3594-1000
E-mail: pmscx@hotmail.com
PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
CONTRATO Nº 016 /2014
O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU/MT, Pessoa Jurídica de Direito Público
Municipal, com sede administrativa à Avenida 14 de setembro, s/nº Centro, nesta cidade,
inscrita no CNPJ sob n° 04.178.518/0001-70, neste ato representado por seu Prefeito, o senhor
Marcos de Sá Fernandes da Silva, brasileiro, casado, residente à Rua Marcelino Simão da
Silva, s/n°, centro, nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG n° 0978393-8 SJ/MT e
CPF sob o n° 921.471.271-91, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e a
empresa Elisiane Alves Oliveira ME, inscrita no CNPJ sob o número 07.053.771/0001-96,
estabelecido à Rua Marcelino Simão da Silva, nº74, Bairro Centro, no Município de Santa Cruz
do Xingu-MT, representado neste ato pelo Senhor Leodair Rabello, portador do RG nº
4066600984 SSP/IGP/RS e do CPF n° 894.860300-0 residente e domiciliado à Rua Marcelino
Simão da Silva, n°74, Bairro Centro, cidade de Santa Cruz do Xingu-MT, doravante
denominado de CONTRATADA, resolvem celebrar a presente Contratação nos termos do
Pregão Presencial nº 035/2013, para Sistema de Registro de Preços mediante as Cláusulas e
condições a seguir estabelecidas.
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1. Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Merenda Escolar e Gás de Cozinha,
para a manutenção do ensino fundamental nas Escolas Municipais Riciere Berté, Maria da
Conceição Pereira e Educação Infantil na Creche Ivo da Silva Carvalho, a fim de suprir as
necessidades das Escolas Municipais de Santa Cruz do Xingu-MT, de acordo com as
especificações descritas no presente Edital e seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA LICITAÇÃO
2.1. Para adquirir o objeto deste contrato foi realizado procedimento licitatório na modalidade
Pregão Presencial nº 035/2013, com fundamento nas Leis nº 10.520/02, nº 8.666/93 e
alterações posteriores e Decreto Municipal nº. 077/2009, no que couber, conforme autorização
da Autoridade Competente, Prefeito Municipal Marcos de Sá Fernandes da Silva.
CLÁUSULA TERCEIRA: DA FORMA DE EXECUÇÃO
3.1. A empresa Contratada deverá entregar as mercadorias/ produtos quando solicitado pela
Secretaria Municipal de Educação.
3.2. O objeto deste Contrato deverá ser entregue em estrita observância ao Edital de Licitação
Pregão Presencial nº 035/2013 e seus anexos.
3.3. A empresa Contratada deverá entregar as mercadorias/produtos na sede do licitante de
acordo com as necessidades da Secretaria deste Município, de acordo com a necessidade do
Poder Executivo, no horário compreendido, preferencialmente, das 08h00 minutos às 12h00
minutos e das 14h00 minutos às 18h00 minutos, em dias úteis.
3.3. A entrega do objeto deste contrato vai correr por conta da Contratada, bem como as
despesas de seguros, transporte, tributo, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do
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CLÁUSULA QUARTA: DA CONTRATADA E PREÇOS PRATICADOS
4.1. Qualificação da Contratada:
Empresa Vencedora: Elisiane Alves Oliveira ME
CNPJ: 07.053.771/0001-96
Endereço: Rua Marcelino Simão da Silva n° 74 Centro, Santa Cruz do Xingu – MT.
Telefones: (66) 3594-1248
E-mail: sacolaoscx@hotmail.com
Banco: Brasil
Agência: 1843-0
Conta Corrente: 21274-1
Representante Legal: Leodair Rabello (procurador da empresa)
RG: 4066600984 SSP/IGP/RS
CPF: 894.860.300-06.
4.2. Descrição, Quantidade e Preços Praticados:
Item

Descrição

Marca

Unid.

Qntdade
2832

Abacaxi - Fruto procedente de
planta sadia, destinado ao
consumo “in natura”, estar fresca
e com uniformidade no tamanho,
aroma, cor e sabor próprios da
variedade, possuir grau de
maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o
transporte, mantendo a qualidade
ideal para o consumo mediato e
imediato. Estar isentas de lesões
mecânicas ou provocadas por
insetos, não conter substância
terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderentes à superfície
da casca, estarem isentos de
umidade externa anormal, aroma
e sabor estranhos e de resíduos de
fertilizantes.
Quanto
às
características microbiológicas,
deve obedecer à LEGISLAÇÃO
VIGENTE.

Colonial

Unid.

Abóbora (cabotiã) - Legumes de
elevada
qualidade,
suficientemente desenvolvidos,

Colonial

Kg

R$
Unit.
4,25

R$ Total
12.036,00

01

02

599

2,90
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utilizada como alimento em seu
estado natural, classificação de
ótima qualidade, sem defeitos,
suficientemente desenvolvidas,
com aspecto, aroma e sabor
típicos
da
variedade
e
uniformidade no tamanho e na
cor. Não serão permitidas
rachaduras, perfurações e cortes.
A moranga própria para o
consumo deverá ser procedente
de espécimes vegetais genuínos e
sãos. Estar isento de lesões
provocadas mecanicamente e por
insetos
ou
doenças
foto
patológicas. Não conterem terra
ou corpos estranhos aderentes à
casca. Não apresentar umidade
externa anormal, odor e sabor
estranho.
Características
Microbiológicas deve obedecer à
LEGISLAÇÃO
CORRESPONDENTE.
Deve
estar isento de
sujidades,
parasitas e larvas.
Abobrinha verde - Legumes de
elevada
qualidade,
suficientemente desenvolvidos,
utilizada como alimento em seu
estado natural, classificação de
ótima qualidade, sem defeitos,
suficientemente desenvolvidas,
com aspecto, aroma e sabor
típicos
da
variedade
e
uniformidade no tamanho e na
cor. Não serão permitidas
rachaduras, perfurações e cortes.
A moranga própria para o
consumo deverá ser procedente
de espécimes vegetais genuínos e
sãos. Estar isento de lesões
provocadas mecanicamente e por
insetos
ou
doenças
foto
patológicas. Não conterem terra
ou corpos estranhos aderentes à
casca. Não apresentar umidade

Colonial

Kg

90

3,60
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externa anormal, odor e sabor
estranho.
Características
Microbiológicas deve obedecer à
LEGISLAÇÃO
CORRESPONDENTE.
Deve
estar isento de
sujidades,
parasitas e larvas.
Açafrão (10 g) - Em pó, de
primeira qualidade, embalagem
plástica, pacote com 10 gr. Na
embalagem deverá constar data
de fabricação data de validade.
Achocolatado (400 g) - Em pó
de
preparo
instantâneo,
aromatizado
artificialmente,
contendo
açúcar,
cacau,
maltodextrina (extrato de malte),
estabilizantes, aromatizantes e
emulsificante lecitina de soja.
Deve conter 30% de cacau. Em
embalagem de 400 gr. Deve
conter o registro no MS, data de
fabricação com prazo de validade
e numero de lote aparentes,
constando no rótulo declaração
ou certificado do tipo do produto.
Na entrega, somente será aceito o
produto que tenha data de
validade de, no mínimo, seis
meses.

Mika

Pct.

Chocomil

Pct.

Barraalcool

Pct.

840

0,90

756,00

920

6,45

5.934,00

1520

3,65

5.548,00

05

06

Açúcar (2 kg) - Contendo
sacarose, peneirado, originário do
suco da cana, livre
de
fermentação, isento de matérias
terrosas, parasitas e detritos
animais e vegetais, contendo
aproximadamente 99,2% de
Glicídios, rotulada de acordo com
a legislação vigente. Embalagem
primária, transparente, incolor,
termossoldado contendo 2 kg.
líquidos. O produto e a
embalagem devem obedecer à
legislação vigente. Validade
mínima de seis meses, e
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08

09

10
11

fabricação de até 30 dias da
entrega.
Alho – Graúdo Nacional ou
Importado. Classificação sem
defeito
suficientemente
desenvolvido, com aspecto e
sabor
característicos,
uniformidade no tamanho e na
cor.
Não serão permitidas
rachaduras, perfurações, cortes e
dentes chochos ou brotados.
Características gerais: deverá
estar livre de enfermidades,
insetos ou parasitas, umidade,
terra
e
de
resíduos
de
fertilizantes.
Quanto
às
características microbiológicas,
deverá
obedecer
A
LEGISLAÇÃO CABÍVEL.
Arroz tipo um (5 Kg) - longo,
de primeira qualidade, isento de
mofo e impureza, com pacotes de
5
kg.
A
embalagem
obrigatoriamente deverá
ser
uniforme quanto ao tipo e peso
para a quantidade total solicitada
constando data de fabricação e
validade e número do lote.
Aveia (250 g) Obtido de cereal
livre de seu tegumento, a partir
de matérias primas sãs e limpas,
isento de parasitas e sujidades,
embalado em saco plástico
atóxico de 250g, reembalado em
caixa de papel, produto de
primeira
qualidade.
Na
embalagem deverá constar data
de fabricação data de validade.
Azeite de Oliva (lata de 200 ml)
De primeira qualidade. No
recipiente deverá constar data de
fabricação, data de validade,
identificação do produto e marca
do fabricante.
Banana prata (1 kg) Climatizada, oriunda de plantas

Granel

Kg

280

17,00

4.760,00

Tio Lino

Pct.

1720

13,25

22.790,00

Quaker

Pct.

64

4,47

286,08

Andorinha

Unid.

430

17,75

7.632,50

Prata

Kg

4,90

26.264,00

5360
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sadias, destinado ao consumo “in
natura”, devendo se apresentar
fresca tiver atingido o grau
máximo de tamanho, aroma, cor
e sabor próprios da variedade,
apresentado grau de maturação
tal que lhe permita suportar a
manipulação,
o
transporte,
conservando-se em condições
adequadas para o consumo
mediato e
imediato.
Não
apresentarem lesões de origem
mecânica ou provocadas por
insetos afetando a sua aparência,
não conter substância terrosa,
sujidades ou corpos estranhos
aderentes à superfície da casca,
estarem isentos de umidade
externa anormal, aroma e sabor
estranhos, estarem livres de
resíduos
de
fertilizantes.
Tamanho médio e uniforme.
Quanto
às
características
microbiológicas, as verduras
deverão obedecer aos padrões
impostos pela LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
Batata
Tipo
inglesa
“batatinha”, Tamanho uniforme.
Tubérculo de qualidade e sem
defeitos,
suficientemente
desenvolvidos, com aspecto,
aroma e sabor típicos da
variedade,
beneficiada
e
classificada com uniformidade no
tamanho e cor, ser de colheita
recente. Isentas de rachaduras,
perfurações, cortes ou lesões
mecânicas ou provocadas por
pragas ou doenças. Deve estar
livre de sujidades, terra e resíduos
de fertilizantes aderentes à casca,
não podendo apresentar odores e
sabores estranhos. Sua polpa
deverá estar intacta e na cor
característica.
Quanto
às

Inglesa

Kg

2080

4,56
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características microbiológicas,
deve obedecer à LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
Beterraba - Tamanho uniforme.
Tubérculo de elevada qualidade e
sem defeitos, suficientemente
desenvolvidos, com aspecto,
aroma e sabor típicos da
variedade e uniformidade no
tamanho e cor. Não são
permitidas
rachaduras,
perfurações
e
cortes.
Os
tubérculos próprios para o
consumo devem proceder de
espécimes vegetais genuínos e
sãos, e satisfazer às seguintes
condições: serem de colheita
recente, ser
suficientemente
desenvolvidos, com tamanho,
aroma, sabor e cor próprios da
espécie, não estarem danificados
por quaisquer lesões de origem
mecânica que afetem sua
aparência, estarem livres de
enfermidades, estarem livres de
terra aderente à casca, estarem
isentos de umidade externa
anormal, odor e sabor estranhos,
estarem livres de resíduos de
fertilizantes, a polpa deverá estar
intacta e limpa. Quanto às
características microbiológicas,
devem
obedecer
à
LEGISLAÇÃO VIGENTE. Não
deverá apresentar sujidades,
parasitos e larvas.
Biscoito tipo rosquinha (800 gr)
–
de
primeira
qualidade,
embalagem integra de 400g, na
embalagem deverá constar data
da fabricação data de validade e
número do lote do produto.
Fabricado a partir de matéria
prima de primeira qualidade.
Serão rejeitados biscoitos de má
qualidade, de características

Colonial

Kg

1020

2,80

2.856,00

Saborelli

Pct.

656

8,80

5.772,80
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organolépticas anormais e que se
quebram
com
facilidade.
Validade mínima de seis meses
na data da entrega.
Bolacha de água e sal (400 g) de
primeira
qualidade,
embalagem integra de 400g, na
embalagem deverá constar data
da fabricação data de validade e
número do lote do produto.
Fabricado a partir de matéria
prima de primeira qualidade.
Serão rejeitados biscoitos de má
qualidade, de características
organolépticas anormais e que se
quebram
com
facilidade.
Validade mínima de seis meses
na data da entrega.
Bolacha de maisena (400 g) - de
primeira qualidade, embalagem
integra de 400g, na embalagem
deverá constar data da fabricação
data de validade e número do lote
do produto. Fabricado a partir de
matéria prima de primeira
qualidade.
Serão
rejeitados
biscoitos de má qualidade, de
características
organolépticas
anormais e que se quebram com
facilidade. Validade mínima de
seis meses na data da entrega.
Caldo de carne (19 g c/ 2 cubos)
– composição: sal, gordura
vegetal, amido, extrato de
levedura, cebola, extrato de
carne, salsa, amido modificado,
malto dextrina, alecrim, louro,
cúrcuma, noz moscada, pimenta
do reino branca, cravo, realssador
de sabor, glutamato monosodico
e inosinato de sódico, corante
caramelo e aromatizantes, forma
de fornecimento, com dois cubos
cada qual contendo 19g cada.
Caldo de galinha (19 g c/ 2
cubos) - Composição: sal,

Saborelli

Pct.

496

3,35

1.661,60

Saborelli

Pct.

1380

3,92

5.409,60

Saborelli

Unid.

2880

0,45

1.296,00

Saborelli

Unid.

1540

0,45

693,00
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gordura vegetal, amido, extrato
de levedura, cebola, carne e
gordura de galinha, alho, salsa,
amido, malto dextrina, pimenta
do reino branca, cravo, realçador
de sabor, glutamato monossódico
e inosinato dissódico, corante
caramelo, forma de fornecimento
cubos com duas unidades.
Camomila (5g) Acondicionada
em0embalagem0plástica0transpar
ente
com
aproximadamente
(30g). Atóxico resistente e
vedado apropriadamente
Canela em Pau Acondicionada
em0embalagem0plástica0transpar
ente
com
aproximadamente
(30g). Atóxico resistente e
vedado apropriadamente
Canjica (250 g) - Obtido de
grãos de milho, de cor branca,
com aspecto cor, cheiro e sabor
próprio, com ausência de
umidade; isento de sujidades,
parasitas e larvas. Embalagem
plástica
flexível,
atóxica,
resistente,
deverá
estar
acondicionado em embalagens de
250g (quinhentos), as embalagens
devem
conter
informações
nutricionais data de fabricação e
validade mínima de 6 meses.
Cebola (1 kg) - Classificação
média,
sem
defeito,
suficientemente
desenvolvida,
com aspecto e sabor típicos da
variedade e uniformidade no
tamanho e na cor. Não serão
permitidas
rachaduras,
perfurações
e
cortes.
Características gerais: deverá
estar livre de enfermidades, de
umidade externa anormal, de
resíduos de fertilizantes. Quanto
às
características
microbiológicas, deverá obedecer

Mika

Pct

900

0,90

810,00

Mika

Pct

800

0,90

720,00

Mika

Pct.

960

1,72

1.651,20

Colonial

Kg

1280

3,80

4.864,00
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à LEGISLAÇÃO VIGENTE.
Quanto
às
características
microscópicas,
não
deverá
apresentar sujidades e parasitas.
Cenoura - Raiz de elevada
qualidade e sem defeitos,
suficientemente desenvolvidos,
com aspecto, aroma e sabor
típicos
da
variedade
e
uniformidade no tamanho e na
cor.
Não
são
permitidas
rachaduras, perfurações e cortes.
Os tubérculos próprios para o
consumo devem proceder de
espécimes vegetais genuínos e
sãos, serem de colheita recente,
não estarem danificados por
quaisquer lesões de origem
mecânica que afetem sua
aparência, estar livres
de
enfermidades, estarem livres de
terra aderente à casca, estarem
isentos de umidade externa
anormal, odor e sabor estranhos,
de resíduos de fertilizantes. A
polpa deverá estar intacta e
limpa. Quanto às características
microbiológicas, os tubérculos
devem obedecer aos padrões
CONFORME
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
Quanto
às
características microscópicas, não
deverá apresentar sujidades,
parasitos e larvas.
Chuchu (1 kg) - Legumes de
elevada
qualidade,
suficientemente desenvolvidos.
Deve apresentar aroma, sabor,
coloração e tamanho uniformes e
típicos da variedade. Não são
permitidos nos legumes defeitos
que alterem a sua conformação e
aparência. Os legumes próprios
para o consumo devem ser
procedentes de vegetais genuínos,
estarem livres de enfermidades,

Colonial

Kg

1872

3,92

7.338,24

Colonial

Kg

1040

2,90

3.016,00
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não danificados por qualquer
lesão de origem mecânica ou por
insetos, não estarem sujos de
terra, não conterem corpos
estranhos aderentes, isentos de
umidade externa anormal, odor e
sabor
estranhos.
CARACTERÍSTICAS
MICROBIOLÓGICAS:
Os
legumes deverão obedecer aos
padrões
estabelecidos
CONFORME
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
CARACTERÍSTICAS
MICROSCÓPICAS: Ausência de
sujidades, parasitos e larvas.
Coco ralado (50 g) - Produto de La preferida
boa qualidade,sem adição de
açúcar, isento de substâncias
estranhas em sua composição,
com embalagem de 50g. Com
registro no ministério da saúde,
data de empacotamento e prazo
de validade aparente. O produto a
ser entregue não poderá ter
validade inferior a seis meses.
Cominho0Acondicionada
em
Mika
embalagem plástica0transparente
com aproximadamente (30g).
Atóxico resistente e vedado
apropriadamente.

Pct.

1280

2,30

2.944,00

Pct

580

0,90

522,00

32

5,45

174,40

27

28

Composto
Alimentar
de
Morango (400 g) – produto de
primeira qualidade, contendo em
sua
composição:
Açúcar,
Maltodextrina,
Minerais,
Vitaminas, Sal, Aromatizante,
Antiumectante
Dióxido
de
Silício,
Antioxidante
Ácido
Ascórbico, Acidulante Ácido
Cítrico e Corante artificial
vermelho 40 e Eritrosina. Não
contém glúten. Na embalagem
deverá constar data de fabricação
e data de validade.

Saboreli
Unid.
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Cravo0Acondicionada
em
embalagem plástica0transparente
com aproximadamente (30g).
Atóxico resistente e vedado
apropriadamente.

Mika

Pct

600

0,90

540,00

Creme de Leite Creme de leite e
estabilizante fosfato dissódico.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Peso: 300 g
Erva
Doce0
Cravo0Acondicionada
em0embalagem0plástica0transpar
ente
com
aproximadamente
(30g). Atóxico resistente e
vedado apropriadamente
Essência de baunilha – Pote
vidro, contendo 100 ml, tendo em
sua composição: Água destilada,
álcool etílico, corante caramelo e
aromatizante. Deverá conter na
parte externa da embalagem a
data de fabricação, data de
validade e estar de acordo com o
Ministério da Saúde.
Extrato
de
Tomate
Concentrado embalagem de
350 g - Produto resultante da
concentração da polpa de tomates
maduros, sem pele, sem semente,
por
processo
tecnológico
adequado. Ingredientes: tomates
selecionados, açúcar e sal. O
produto deverá estar isento de
fermentações e não indicar
processamento
defeituoso.
Característica: Aspecto: massa
espessa tipo pasta, cor vermelha;
cheiro próprio; sabor próprio. O
produto não poderá conter
sujidades, parasitas e larvas. As
latas deverão ter o revestimento
interno apropriado e não poderão
estar amassadas, enferrujadas ou
quaisquer outros aspectos que
alterem a qualidade do produto.

Itambé

Lt

250

3,70

925,00

Mika

Pct

660

0,90

594,00

Junco

Unid.

270

2,25

607,50

Quero

Unid.

2600

3,35

8.710,00

29

30

31

32

33
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O produto deverá rigorosamente
respeitar a legislação vigente. A
validade deverá ser de no mínimo
12 meses a partir da data de
entrega.
Farinha de mandioca - grupo
seca, subgrupo fina, tipo um.
Embalagem, contendo 01 Kg,
com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido. O
produto devera ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.
Farinha de trigo - Enriquecida
com ferro e ácido fólico.
Tipo Especial. Obtido de grãos de
trigo sãos, limpos e isentos de
matéria terrosa e parasita. Não
podendo estar úmida, fermentada
ou rançosa, devendo obedecer à
legislação vigente, embalada em
pacotes de 1 kg.Prazo mínimo de
validade de 4 meses e data de
fabricação de até 30 dias.
Farinha Láctea (lata de 400 g)
– Sabor natural, ingredientes:
farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, açúcar, leite
em pó integral, vitaminas,
minerais, sal e aromatizantes,
contendo glúten. Embalagem
primária: em lata de 400g, livre
de perfurações, descamações e
amassos. Prazo mínimo de
validade de seis meses e data de
fabricação de até 30 dias.
Feijão Tipo 1 - “in natura”
contendo data de fabricação,
validade e número do lote – grãos
de tamanhos e formas naturais,
maduros, limpos e secos sendo
isentos de grãos mofados e
impurezas.
Fermento em pó p/ bolo (100 g
Lata) - Embalagem mínima de

Santa clara

Kg

700

6,25

4.375,00

Mogiano

Kg

2050

3,00

6.150,00

Nestlé

Unid.

400

10,50

4.200,00

Kumbuca

Kg

910

5,55

5.050,50

Royal

Unid.

460

3,20

1.472,00
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lata de 100g como embalagem
primária. Ingredientes básicos:
amido de milho ou fécula de
mandioca, fosfato monocálcico e
bicarbonato, conforme legislação
vigente. Prazo mínimo de
validade de seis meses e data de
fabricação de até 30 dias.
Fermento para pão (10 g) –
fermento
biológico
seco
instantâneo – ideal para pães
caseiros, pizzas e massas doces,
em embalagem plástica de 10g.
Ingredientes:
saccharomyces
cerevisiae – não contem glútem.
Na embalagem deverá contar data
de fabricação e validade e estar
de acordo com o Ministério da
Saúde.
Frango Inteiro Congelado Embalagem
intacta,
na
embalagem deverá constar data
da fabricação data de validade e
número do lote do produto. Não
deverá apresentar superfície
úmida,
pegajosa,
exsudado
líquido, partes flácidas ou
consistência anormal. Só serão
aceitos
produtos
com
a
comprovação
da
inspeção
SIF/DIPOA.
Fubá (1 kg) - Tipo mimoso,
100%
milho. Oriundo da
moagem do grão de milho, sadio
e limpo, não devendo conter
materiais terrosos, parasitas e
detritos de animais e vegetais.
Deve conter cor e sabor
característicos, embalado em saco
plástico atóxico, transparente,
impresso as informações exigidas
por lei vigente, identificando o
número de registro no órgão
competente,
contendo
peso
líquido de 1 kg, com prazo de
validade de no mínimo 180 dias,

Saft

Pct

Copacol

Sinhá

Kg
Pct

1376

4,65

6.398,40

4780

5,93

28.345,40

330

2,05

676,50
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dias no ato da entrega.
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Gás de Cozinha – Gás liquefeito
de petróleo - GLP (gás de
cozinha), em botijão de 13 quilos.
Produto lacrado, no produto
deverá
conter
informações
necessárias ao consumidor.
Gengibre Raiz de elevada
qualidade e sem defeitos,
Suficientemente desenvolvidos,
com aspecto, aroma e sabor
típicos
da
variedade
e
uniformidade no tamanho e na
cor.
Não
são
permitidas
rachaduras, perfurações e cortes.
Os tubérculos próprios para o
consumo devem proceder de
espécimes vegetais genuínos e
sãos, serem de colheita recente,
não estarem danificados por
quaisquer lesões de origem
mecânica que afetem sua
aparência, estar livres
de
enfermidades, estarem livres de
terra aderente à casca, estarem
isentos de umidade externa
anormal, odor e sabor estranhos,
de resíduos de fertilizantes. A
polpa deverá estar intacta e
limpa. Quanto às características
microbiológicas, os tubérculos
devem obedecer aos padrões
CONFORME
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
Quanto
às
características microscópicas, não
Laranja (1 kg) - procedente de
planta sadia, destinado ao
consumo “in natura”, devendo se
apresentar fresca tiver atingido o
grau ideal no tamanho, aroma,
cor e sabor próprios da variedade.
Grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação,
o transporte e a conservação em

Copagaz

220

64,00

14.080,00

Colonial

Unid.
Kg

35

9,50

332,50

Colonial

Kg

3280

1,38

4.526,40
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condições adequadas para o
consumo mediato e imediato.
Não estarem danificadas por
quaisquer lesões de origem
mecânica ou por insetos que
afetem suas características, não
conter
substância
terrosa,
sujidades, produtos químicos ou
corpos estranhos aderentes, sem
aroma
e
sabor estranhos.
Tamanho médio e uniforme.
Obedecer
aos
padrões
CONFORME A LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
Leite condensado (lata de 395g)
– Produto composto de Leite
integral, açúcar e lactose. A
embalagem deverá conter prazo
de validade, nº do Lote e, o
produto deverá ter o registro no
Ministério da Agricultura, Selo
de Inspeção S.I.F.

Itambé

Unid.

320

4,15

1.328,00

13,20

3.432,00

5,12

81,92

45
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Leite em pó (lata de 400 g) –
contendo no mínimo 26% de
gorduras, embalado em latas de
folha de flandres ou alumínio
limpos, isentas de ferrugem não
amassadas, resistentes, ou em
pacotes plásticos aluminizados,
limpos não violados, resistentes,
que garantam a integridade do
produto até o momento do
consumo, contendo 400g. A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
informação nutricional, número
do lote, data de validade e
número do registro. O produto
deverá
apresentar
validade
mínima de 10 (dez) meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante.
Lentilha (500 g) - Obtido de
grãos, com aspecto cor, cheiro e

Nestlé

Pinduca

Unid,
Pct.

260
16
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sabor próprio com ausência de
umidade; isento de sujidades,
parasitas e larvas. Embalagem
plástica
flexível,
atóxica,
resistente, com peso de: 500g.
Validade mínima de 06 meses a
contar da data de entrega. Suas
condições deverão estar de
acordo com as leis vigentes,
devidamente identificados com
numero de registro no órgão
competente, com rótulo contendo
todas as informações do produto.
Lingüiça toscana - Congelada a
-18ºc, embalagem de 1 kg,
embalada em saco plástico a
vácuo, intacta, na embalagem
deverá conter data de fabricação
e data de validade e número de
lote do produto, com validade
mínima de três meses. Não
deverá apresentar superfície
úmida,
pegajosa,
exsudado
líquido, partes flácidas ou
consistência anormal. Só poderão
ser aceitos produtos com a
comprovação
da
inspeção
SIF/DIPOA.
Maçã (1 kg) - maturação
adequada para o consumo,
textura e consistência de fruta
fresca, fruto de tamanho médio,
com características íntegras,
limpo,
coloração
uniforme;
aroma, cor e sabor típicos da
espécie; isento de sujidades,
insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície
externa. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica.

Excelência

1580

Nacional

Kg
Kg

Flamboyant

Pct

49
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MACARRÃO ESPAGHET de
1° qualidade de 500g. Com
ovos, vitaminado, composto de
matéria-prima
de
primeira

500
880

9,72

15.357,60

4,50

2.250,00

2,75

2.420,00
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qualidade, sãs e limpas, isentas
de matéria terrosa, parasita.
Embalado em pacotes com 500g
aproximadamente. A embalagem
deverá conter externamente os
dados
de
identificação,
procedência,
informações
nutricional, número de lote, data
de fabricação, data de validade.
Validade mínima de 6 meses na
data de entrega.
Macarrão Padre Nosso (500gr)
1° qualidade de 500g. Com
ovos, vitaminado, composto de
matéria-prima
de
primeira
qualidade, sãs e limpas, isentas
de matéria terrosa, parasita.
Embalado em pacotes com 500g
aproximadamente. A embalagem
deverá conter externamente os
dados
de
identificação,
procedência,
informações
nutricional, número de lote, data
de fabricação, data de validade.
Validade mínima de 6 meses na
data de entrega.
Macarrão parafuso (500gr) 1°
qualidade de 500g. Com ovos,
vitaminado,
composto
de
matéria-prima
de
primeira
qualidade, sãs e limpas, isentas
de matéria terroso, parasitas.
Embalado em pacotes com 500g
aproximadamente. A embalagem
deverá conter externamente os
dados
de
identificação,
procedência,
informações
nutricional, número de lote, data
de fabricação, data de validade.
Validade mínima de 6 meses na
data de entrega.
Maisena (500gr) composta de
matéria-prima
de
primeira
qualidade, sã e limpa, isenta de
matéria
terrosa,
parasita.
Embalado em pacotes com 500g

Flamboyant

Pct

200

2,55

510,00

Flamboyant

Pct

200

2,58

516,00

Doryea

cx

430

6,65

2.859,50
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aproximadamente. A embalagem
deverá conter externamente os
dados
de
identificação,
procedência,
informações
nutricional, número de lote, data
de fabricação, data de validade.
Validade mínima de 6 meses na
data de entrega.
Mandioca - frescas de primeira
qualidade, compacta, firme de
coloração uniforme, aroma, cor e
sabor típico da espécie, em
perfeito
estado
de
desenvolvimento. Não serão
permitidos danos que lhe alterem
a conformação e aparência.
Isento de: sujidade, insetos,
brotos, rachaduras, doenças,
cortes e perfurações. Peso e
tamanho padrão.
Maracujá (1 kg) - fresco de
primeira qualidade, compacta,
firme de coloração uniforme,
aroma, cor e sabor típico da
espécie, em perfeito estado de
desenvolvimento. Não serão
permitidos danos que lhe alterem
a conformação e aparência.
Isento de: sujidade, insetos,
brotos, rachaduras, doenças,
cortes e perfurações. Peso e
tamanho padrão.
Margarina com sal (pote de 1
kg) - Sem gorduras trans.
Oriunda
de
óleo
vegeta
comestível, contendo vitaminas,
açúcar e cloreto de sódio dentro
dos padrões legais. Produzido e
embalado dentro das normas que
determina a legislação. Cremosa,
com adição de sal, embalada em
potes plásticos com 500g. Na
embalagem original, devidamente
identificada,
com
rótulo
contendo todas as informações
do produto de acordo com a

Du veio

Kg

1010

5,00

5.050,00

Colonial

Kg

150

7,30

1.095,00

Soya

Unid.

280

8,90

2.492,00
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legislação vigente.
Melancia - fruto sadio, destinado
ao consumo “in natura”, devendo
se apresentar fresca tiver atingido
o grau de maturação ideal no
tamanho, aroma, cor e sabor
próprios
da
variedade,
apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação
em
condições
adequadas para o consumo
mediato e imediato. Não estarem
danificadas por quaisquer lesões
de
origem
mecânica
ou
provocadas por insetos ou
doenças, não conter substância
terrosa,
sujidades,
produtos
químicos ou corpos estranhos
aderentes à casca, estarem isentos
de umidade externa anormal,
aroma
e
sabor estranhos.
Tamanho médio e uniforme.
Padrões
CONFORME
LEGISLAÇÃO VIGENTE.
Milho de Pipoca– O produto
deverá ser 100% milho de pipoca,
como também sua embalagem
deverá conter prazo de validade,
nº do Lote, Grupo duro, Classe
Amarela, Tipo um.
Milho Verde (peso drenado
200g) – O Produto deverá ter
milho verde e salmoura (água e
sal), peso Líquido de 300 gramas,
como também o produto deverá
conter prazo de validade, nº do
Lote.
Mucilon arroz (lata de 400 g) –
produto de primeira qualidade,
contendo em sua composição:
farinha de arroz, açúcar, amido,
sais minerais (carbonato de
cálcio, fosfato de sódio dibásico,
fumarato ferroso, sulfato de
zinco), vitaminas (vitamina c,

Nacional

Kg

1,58

7.915,80

Pinduca

Kg

5010
250

2,38

595,00

Lar

LT

400

1,90

760,00

Nutribom

Unid.

60

11,20

672,00
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niacina, vitamina e, ácido
pantotênico, vitamina a, vitamina
b1, vitamina b6, ácido fólico,
vitamina d) e aromatizante
vanilina. Na lata deverá constar
data de fabricação, data de
validade e estar de acordo com o
Ministério da Saúde.
Mucilon cereal (lata de 400 g) –
produto de primeira qualidade,
contendo em sua composição:
farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, açúcar,
farinha de milho enriquecida com
ferro e ácido fólico, farinha de
arroz, sais minerais (carbonato de
cálcio, fosfato de sódio dibásico,
fumarato ferroso, sulfato de
zinco), vitaminas (vitamina c,
niacina, vitamina e, ácido
pantotênico, vitamina a, vitamina
b1, vitamina b6, ácido fólico,
vitamina d) e aromatizante
vanilina. Na lata deverá constar
data de fabricação, data de
validade e estar de acordo com o
Ministério da Saúde.
Mucilon milho (lata de 400 g) –
produto de primeira qualidade,
contendo em sua composição:
farinha de milho enriquecida com
ferro e ácido fólico, açúcar, sais
minerais (fosfato de sódio
dibásico, carbonato de cálcio,
fumarato ferroso, sulfato de
zinco), vitaminas (vitamina c,
niacina, vitamina e, ácido
pantotênico, vitamina a, vitamina
b1, vitamina b6, ácido fólico,
vitamina d) e aromatizante
vanilina. Na lata deverá constar
data de fabricação, data de
validade e estar de acordo com o
Ministério da Saúde.
Mussarela (1 kg) Produzido
cuidadosamente0com leite de alta

Nutribom

Unid.

60

10,92

655,20

Nutribom

Unid.

60

10,92

655,20

Marilac

Kg

22

19,40

426,80
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qualidade
Óleo de soja refinado (900 ml
frasco) - Embalagem de 900 ml.
Produto refinado e de acordo com
os padrões legais. Deverá conter
Vitamina E, e ser acondicionado
em embalagens plásticas de 900
ml. Validade mínima de 4 meses,
e fabricação de até 30 dias da
entrega.
Orégano (5 g) - em folhas secas,
obtidos de espécimes vegetais
genuínos; grãos sadios e limpos;
de coloração pardacenta; com
cheiro aromático e sabor próprio;
isento de sujidades e materiais
estranhos e ser acondicionado em
saco
plástico
transparente,
atóxico;
resistente
e
herméticamente vedado; validade
de 12 meses a contar da data de
entrega; e suas condições devem
estar de acordo com a NTA-70 (
decreto 12486 de 20/10/78).
Ovos (12 unid.) – casca isenta de
rachaduras e sujidades, parasitas
ou larvas; não deve apresentar
quaisquer lesões de ordem física,
mecânica
ou
biológica.
Precedência comprovada de
estabelecimento inspecionado.
Pimentão (1 kg) Fruto de plantas
sã, de ótima qualidade, sem
defeitos,
suficientemente
desenvolvidos. Com aspectos
típicos da variedade, aroma e
sabor. Não serão permitidas
perfurações, cortes e estarem
danificados por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que
afete a sua aparência. Ser de
colheita recente, uniformes no
tamanho e cor. Livre de terra
aderente à casca e resíduos de
fertilizantes. Isentos de parasitas
e larvas. Ponto de maturação e

Concórdia

Unid.

1600

3,38

5.408,00

Mika

Pct

736

0,90

662,40

Primavera

Dz.

1090

4,25

4.632,50

Colonial

Kg

4,75

1.900,00

400
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característica sanitárias conforme
a LEGISLAÇÃO VIGENTE.
Polvilho azedo – Produto
amiláceo, extraído da mandioca.
Classificado de acordo com
acidez. Fermentado após etapa
de decantação da fécula, antes da
secagem. Deve ser fabricado a
partir de matérias primas são e
limpo, isenta de parasitas. Não
pode estar úmido ou rançoso.
Embalegem
plástica
de
polietileno,
fechada
herméticamente, deve conter
informações nutricionais, data de
fabricação,
validade,
ingredientes. Deve estar de
acordo com a Legislação vigente.
Embalagem 500gramas.
Polvilho doce – Fabricado a
partir de matérias-primas sãs e
limpo. Produto livre de matéria
terrosa, parasitos, larvas e detritos
animais e vegetais. Pacote de
polietileno atóxico, resistente,
contendo peso líquido de
500gramas.
Na
embalagem
deverá conter data de fabricação
e data de validade do produto.
Presunto (1 kg) Sem capa de
gordura elaborado a base de
pernil suíno, cuidadosamente
selecionado e com ótimos
ingredientes.
Queijo parmesão ralado –
Produto de 1ª qualidade, em
embalagens transparentes de no
máximo 50g, reforçadas que
contenham
especificada
a
procedência do produto, data de
fabricação e validade do produto.
Produto com o máximo 20 dias
de fabricação e com no mínimo
06 meses de validade.
Repolho - Aparência fresca e
são, colhidos ao atingir o grau de

Amafil

Unid.

100

4,35

435,00

Do Zé

Unid.

430

4,60

1.978,00

Excelência

Kg

18

18,25

328,50

Ipanema

Unid.

80

2,70

216,00

Colonial

Kg

1880

2,28

4.286,40
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evolução completo e perfeito
estado de
desenvolvimento.
Isento de danos e defeitos de
natureza física ou mecânica, terra
aderente, sujidades, em perfeita
condição de apresentação.
Sal (1 kg) - Refinado Iodado,
beneficiado e isento de sais de
cálcio e magnésio, impurezas
orgânicas, areias e fragmentos de
conchas. Produzido e embalado
em
conformidade
com
a
legislação vigente. Embalagem
primária: pacotes com 1 kg
líquido. O produto a ser entregue
não poderá ter validade mínima
de seis meses a vencer.
Salsicha (1 kg) Alimento
elaborado a parti da carne de alta
qualidade. Sem produtos tóxicos.
Sardinha em lata (125 g) –
Sardinha deve ser de primeira
qualidade, em lata integra e sem
amasso deve possuir um rigoroso
controle de qualidade, e estarem
acondicionadas no mais puro óleo
de soja. Não conter conservantes
em sua formulação e sua
conservação deve ser por um
processo de esterilização do
produto após fechado. Peso: 125
gramas.
Suco artificial (pacote de 1 Kg)
– Produto composto de açúcar,
vitamina C (ácido ascórbico),
acidulante
(ácido
cítrico),
aromatizantes,
antiumectante
(fostato tricálcico), regulador de
acidez (citrato de sódio), corante
inorgânico (dióxido de titâneo) e
corantes
artificiais,
deverá
também conter sabores diversos;
sua
embalagem
deverá
especificar o prazo de validade,
nº do Lote, registro no M.A.P.A.
Tempero Completo (1 kg) - de

Cinco
estrelas

Pct

230

1,05

241,50

Seara

Kg

28

7,60

212,80

Nave

Unid.

1744

3,40

5.929,60

Promix

Pct

2000

6,25

12.500,00

Saborelli

Kg

128

7,45

953,60
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primeira qualidade, tendo em sua
composição: sal, cebola, alho,
cebolinha, salsa, manjericão,
realçador de sabor glutamato
monossódico, aromatizante e
conservador metabissulfito de
sódio. Na embalagem deverá
constar data de fabricação, data
de validade e estar de acordo com
o Ministério da Saúde.
Tomate - para salada em
maturação intermediária, firme,
íntegro, com maturação e
consistência de vegetal fresco,
fruto fresco de tamanho médio,
coloração uniforme; isento de
sujidades, insetos, parasitas,
larvas e corpos estranhos
aderidos à superfície externa.
Não deve apresentar quaisquer
lesões de origem física, mecânica
ou biológica.
Vinagre (750 ml) - Produzido da
fermentação do vinho branco ou
tinto. Produto translúcido e de
cor, sabor e odor característico.
Embalagem primária: Frascos
plásticos de aproximadamente
750 ml, devidamente rotulados,
de acordo com a legislação
vigente. Validade mínima de seis
meses, e fabricação de até 30 dias
da entrega.

Colonial

Kg

3100

2,92

9.052,00

Toscano

Unid.

284

2,50

710,00

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Cumprir fielmente o presente contrato, de modo que, no prazo estabelecido, as
mercadorias/produtos sejam entregues corretamente e em perfeitas condições de uso.
5.2. Durante a entrega das mercadorias/produtos, as Leis, os regulamentos, as posturas,
inclusive de segurança pública e as melhores normas técnicas especificadas para este fim;
5.3. Garantir a qualidade das mercadorias/produtos fornecidos, conformando-se todas as
exigências legais e de controle de qualidade.
5.4. Arcar com as despesas do fornecimento das mercadorias/produtos, inclusive as decorrentes
de obrigações previstas na legislação Fiscal, Social e Trabalhista, apresentando ao contratante,
quando exigida, copias dos documentos de quitação;
5.5. Não fornecer mercadorias/produtos sem previa autorização do setor de compras;
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5.6. Não fornecer mercadorias/Produtos vencidos.
5.7. Responsabilizasse pelos danos causados diretamente a contratante ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo, relativo à execução da contratada ou em conexão com ele, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou acompanhamento
por parte da contratante;
5.8. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, a critério da
Administração, nos termos da Lei vigente.
5.9. O pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e
quaisquer despesas referente à aquisição de mercadorias/produtos mencionados, inclusive
licença em repartições públicas e autenticações do contrato e dos documentos a ele relativos, se
necessários.
5.10. A empresa contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação e qualificação
durante toda entrega das mercadorias/produtos;
5.11. Cumprir os prazos de entrega, sob pena de aplicação de sanções administrativas;
5.12. Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração da Prefeitura,
prestando todos os esclarecimentos solicitados e acatando as reclamações formuladas.
CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
6.1. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados.
6.2. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste
Instrumento.
6.3. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da Aquisição de mercadorias/produtos, fixando prazo para sua correção.
6.4. Rejeitar os materiais que não atendam os requisitos constantes desta especificação.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
7.1. O Contrato terá vigência de 28 de Fevereiro de 2014 até 31 de Dezembro de 2014,
contados da data de sua assinatura.
7.2. O prazo para assinatura do Contrato será de 05 (cinco) dias, contados da convocação
formal da adjudicatária;
7.3. A critério da administração, o prazo para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado,
desde que ocorra motivo justificado, mediante solicitação formal da adjudicatária e aceito por
este Município;
7.4. Constituem motivos para o cancelamento do Contrato as situações referidas nos artigos 77
e 78da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações;
7.5. A critério deste Município, o contrato poderá ser substituído por outros instrumentos
hábeis, tais como ordem de fornecimento, nota de empenho, autorização de compra, dentre
outros, nos termos do artigo 62 da Lei n. 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA: DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento deverá ser efetuado pelo CONTRATANTE em favor da CONTRATADA
mediante autorização e encaminhamento das referidas Notas Fiscais originais ao Setor
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Contábil, e findado todo o processo de empenho e liquidação, e emissão da ordem de
pagamento pelo financeiro até o 15º dia útil do mês subseqüente.
8.2. Os pagamentos serão efetuados nas modalidades de deposito bancário devendo a Licitante
indicar o número de sua conta corrente, agência, e banco correspondente ou receber na
tesouraria da Prefeitura.
8.3. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serão devolvidas a
CONTRATADA, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua
rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
8.4. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidade da CONTRATADA.
8.5. O pagamento somente será efetuado mediante apresentação da regularidade fiscal perante o
Sistema de Seguridade Social (INSS), do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO CONTRATUAL
9.1. O presente instrumento poderá ser rescindido de pleno direito, nas seguintes situações:
9.1.1. Quando o contratado não cumprir as obrigações constantes do Edital de Licitação e neste
Contrato;
9.1.2. Quando o contratado der causa a rescisão administrativa, nas hipóteses previstas nos
Incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
9.1.3. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial deste Contrato;
9.1.4. Os preços praticados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
9.1.5. Por razões de interesse públicas devidamente demonstradas e justificadas;
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS PENALIDADES
10.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos do Edital e da Ata
de Registro de Preços sujeita à contratada, a juízo da administração, garantida a prévia e ampla
defesa, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez
por cento), sobre o valor contratado, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93.
10.1.1. A multa, prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com
o Contratante/Prefeitura, e pode cumular com as demais sanções administrativas previstas.
10.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a empresa Contratada estará sujeita as
seguintes penalidades, garantida a prévia defesa:
10.2.1. Advertência por escrito;
10.2.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT, pelo prazo de 02 (dois) anos;
10.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua
reabilitação, perante a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT.
10.3. Serão publicadas no Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas de Mato Grosso as
sanções administrativas previstas nesta seção, e inclusive a reabilitação perante a
Administração Pública.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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11.1. A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de recursos específicos
consignados no Orçamento desta Prefeitura, e serão empenhadas nas rubricas:
11.2. Dotações Orçamentárias:
11.2.1 – 0156 - 06.002.12.361.1011.2026.33.90.30.000000 – Material de Consumo
Valor total de R$ 152.000,00 (cento e cinqüenta e dois mil reais)
11.2.2 – 0171 - 06.002.12.361.1011.2033.33.90.30.000000 – Material de Consumo
Valor total de R$ 80.282,84 (oitenta mil duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro
centavos)
11.2.3 – 0434 - 06.002.12.361.1011.2098. 33.90.30.000000 – Material de Consumo
Valor total de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais)
11.2.4 – 0183 - 06.002.12.365.1011.1025. 33.90.30.000000 – Material de Consumo
Valor total de R$ 65.500,00 (sessenta e cinco mil e quinhentos reais)
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
12.1.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de
lavratura de termo aditivo ou apostilamento a presente Contrato;
12.1.2. A CONTRATADA obriga-se a se manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas, bem como
as normas previstas na Lei 8.666/93 e legislação complementar;
12.1.3. Vinculam-se a este Contrato, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o
Edital de Pregão Presencial nº 035/2013, seus anexos e a proposta da contratada;
12.1.4. É vedado caucionar ou utilizar a presente Ata para qualquer operação financeira, sem
prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA PUBLICAÇÃO
13.1. Para eficácia do presente instrumento, o Município de Santa Cruz do Xingu/MT
providenciará a publicação do seu extrato no Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas de
Mato Grosso, conforme Lei nº 10.520/02.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO
14.1. As partes contratantes elegem o foro de Vila Rica - MT como competente para dirimir
quaisquer questões oriundas do presente instrumento, inclusive os casos omissos, que não
puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e
forma para um só efeito legal.
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Santa Cruz do Xingu/MT, 28 de Fevereiro de 2014.

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO
XINGU/MT
MARCOS DE SÁ FERNANDES DA
SILVA
Prefeito Municipal

Leodair Rabello
Elisiane Alves Oliveira ME
CNPJ07. 053.771/0001-96
CONTRATADA

Testemunhas:

MILTON DE SOUSA COSTA
ORIENTADOR ACADÊMICO
CPF: 555.261.951-04

ROSÂNGELA PINTO FIGUEIREDO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CPF: 573.849.322-20
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