
CONTRATO Nº.146/2016 
 

Contrato de Fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS 
E OUTROS, que entre si fazem, de um lado, como 
CONTRATANTE, o MUNICÍPIO DE SERRANIA, e de 
outro, como CONTRATADA, a Empresa: IZAEL VITOR 
MACIEL - ME,de conformidade com as cláusulas 
estabelecidas abaixo: 
 

 
CLÁUSULA I - DAS PARTES E FUNDAMENTOS 
 
1.1 - DO CONTRATANTE 
 
MUNICÍPIO DE SERRANIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ sob o nº 18.243.261/0001-06, com sede nesta cidade à Rua Farmacêutico João 
de Paula, nº210, Centro, CEP: 37.136-000, neste ato representado por seu Prefeito 
Municipal, Sr. Lúcio Dias Caetano brasileiro, casado, comerciante, residente e 
domiciliado nesta cidade à Rua Pedro Leão da Costa, nº. 85, B. Santo Antonio,  
portador da Carteira de Identidade M-3.418.547 SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº. 
447.228.696-34, obrigar-se ao quanto se segue: 
 
1.2 - DA CONTRATADA 
 

IZAEL VITOR MACIEL - ME, localizado à Rua Tiradentes, nº265, Campinho, 
Alfenas/MG, inscrita no CNPJ/MF sob nº.01.740.663/0001-05,  através do seu 
representante legal,Sr. PAULO VITOR MACIEL, brasileiro, casado, vendedor, 
portador do, RG.MG-5.347.846 SSP/MG, CPF nº.747.495.956-91. 
 
1.3 - DOS FUNDAMENTOS 
 

A presente contratação decorre do  Processo Licitatório nº 64/2016, Pregão 
Presencial nº. 27/2016, conforme a Lei Federal nº 8.666/93 e suas modificações 
posteriores. Onde este contrato for omisso, prevalecerá o disposto na Lei 8.666/93 e 
suas modificações. 
 
CLAUSULA II - DO OBJETO  

 
2.1 O presente instrumento tem por objeto a aquisição através de REGISTRO DE 
PREÇOS de gêneros alimentícios e fórmula interal infantil para utilização na 
Secretaria de Assistência Social / CRAS, (Projetos de recreação com crianças e 
melhor idade) e atendimento a Ordem Judicial, conforme Formulário de Proposta - 
Anexo II do Edital e na forma em que requisitada pela Secretaria de Assistência 
Social/CRAS. 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT MARCA 
 VR 

UNIT 
VR 

TOTAL 

2 

Açúcar Cristal, superior, 
constituido de carboidratos na 
forma de cristais de sacarose, 
livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa, isento de 
sujidade, parasitas e de 
detritos animais ou vegetais, 
contendo na rotulagem tipo e 

pcte 10 DELTA 12,89 128,90 



classificação, embalagem 
plástica transparente atóxica 
de 5 Kg,validade mínima de 24 
meses, a contar da data da 
entrega.  

3 

Água mineral - copo sem gás 
acondicionado em copos 
plásticos cont 200 ml e data 
válida para 1 ano, após a data 
de entrega 

copo 200 BAVIERA 0,59 118,00 

5 

Azeitona verde sem 
caroço,500 grs salmoura(água 
e sal),acidulante,ácido 
citrico,antíoxidante,vitamina c e 
conservador benzoato de 
sódio.NÃO CONTÉM GLÚTEN 

vidro 5 TOZZI 8,12 40,60 

6 

Bala Sortidas, bala mastigável 
sabor atificial banana/ nata/ 
abacaxi/ toffee chocolate/ 
toffee coco/ toffee leite colorida 
artificialmente sabor artificial 
morango/ maçã verde/ 
maracujá/ tutti frutti/ laranja e 
tangerina. Informação 
nutricional contendo valor 
energético, carboidratos, 
proteínas, gorduras totais, 
gorduras saturadas, gorduras 
trans, fibra alimentar e sódio, 
contém gluten e descrição 
individual de ingredientes para 
cada sabor. Peso líq 700 grs. 

pct 10 ERLAN 5,98 59,80 

8 

Biscoito Doce sem recheio;  de 
maizena; de farinha de trigo, 
gordura vegetal, sal; açúcar e 
outras substâncias permitidas; 
validade mínima de 5 meses a 
contar da data de entrega,e 
embalagem film pop; pesando 
400 grs; e suas condições 
deverão estar  de acordo com 
a NTA-48 (DECRETO 12486 
de 20/12/78), RES. RDC 263 
de 22/09/2003 

pct 40 DUNGA 3,87 154,80 

9 

Carne Bovina; 
Músculo;MOIDA, resfriada; e 
no máximo 10% de sebo e 
gordura, com  aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprio; 
embalada em saco plástico 
transparente com rótulo de 
identificação, embalada á 
vácuo, atóxico; pesando 1 kg; 
e suas condições deverão 

kg 10 
VALE 

PARAISO 
15,48 154,80 



estar  de acordo com NTA-3 
(DECRETO 12486 de 20/10/78 
e MA 2244/97) PORT. nº 145 
de 01/10/08 e suas posteriores 
alterações 

11 

Carne Suína,  tipo Pernil; em 
peça; resfriada; e no máximo 
10% de sebo e gordura, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprio; acondicionada em sc 
plástico transparente com 
rótulo de identificação, 
embalada á vácuo, atóxico; c/ 
1 kg e suas condições estar de 
acordo com NTA-3  

kg 10 ZANETTI 12,89 128,90 

12 

Catchup tradicional - 
Composição: tomate, açúcar, 
sal e condimentos, embalagem 
plástica com 
400 grs, dizeres de rotulagem, 
data de fabricação e 
prazo de validade e 
composição nutricional 

emb 5 QUERO 3,68 18,40 

13 

Cebola; primeira; compacta e 
firme; sem lesões de origem 
física ou mecânica, 
perfurações e cortes; tamanho 
e coloração uniformes; 
devendo ser bem 
desenvolvida; isenta de 
sujidades, parasitas e larvas; 
acondicionada em sacos 
plásticos; e suas condições 
deverão estar de acordo com a 
resol RDC 272 DE 22 DE 
SETEMBRO 2005. 

kg 5 
NACIONA

L 
2,68 13,40 

15 

Côco Ralado  sem sacarose, 
baixo teor de gordura, sem 
aditivo, com parte dos 
componentes do endosperma 
do fruto, sãos e maduros, sem 
cheiro ou ranço, embalagem 
plástica atóxica transparente 
de 100 grs. 

pcte 5 
FLAMBOY

ANT 
3,49 17,45 

19 
Embalagem para pipoca, 
saquinho de papel, contendo 
500 unidades 

emb 2 ZAPEL 19,85 39,70 

20 

Ervilha Verde em Conserva, 
simples, grãos inteiros, imersa 
em líquido translúcido, 
tamanho e coloração 
uniformes, livres de impurezas, 
informação nutricional por 
porção de 130 grs, valor 
energético de 70 kcal, 

lata 5 QUERO 1,77 8,85 



carboidratos 13 grs, proteinas 
4 grs, fibra alimentar 4 g, sódio 
325 mg, não contém gorduras, 
validade mínima de 24 meses 
a contar da data de entrega, 
sendo considerado peso 
líquido o peso drenado de  200 
grs. 

21 

Extrato de Tomate simples, 
grãos inteiros, imersa em 
líquido translúcido, tamanho e 
coloração uniformes, livres de 
impurezas, validade mínima de 
15 meses a contar da data de 
entrega, sendo considerado 
peso líquido o peso drenado, 
embalagem com 860 grs. 

lata 5 QUERO 6,89 34,45 

23 

Farinha de Trigo  sem 
fermento, obtida a partir de 
cereal limpo, desgerminado, 
sãos, isentos de matéria 
terrosa e em perfeito estado de 
conservação, sem umidade ou 
ranço, embalagem de 1 Kg 

kg 20 
3 

COROAS 
2,69 53,80 

27 

Gelatina em pó - vários 
sabores,  preparado com 
ingredientes limpos de 1ª 
qualidade, pó fino, cor, 
característica, cheiro e sabor 
próprios, ausência de sujidade, 
parasitas e larvas, embalagem 
própria.Embalagem c/ 85 grs 

cx 70 APTI 1,00 70,00 

29 
Guardanapo de papel folhas 
simples 23,5 x 22 cm com 50 
unidades 

pcte 10 BOB 1,69 16,90 

30 

Leite condensado Leite 
integral, açúcar e lactose. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN. - 
Lata 395 grs 

lata 10 CEMIL 4,88 48,80 

31 

Leite UHT integral – Leite de 
vaca integral homogeneizado, 
submetido ao processo de 
ultrapasteurização, U.H.T., 
composição mínima por litro: 
valor energético 550 kcal, 
carboidrato 40 g, proteína 29 g, 
lipídios 30 g e gordura totais 
mínima 3%, envasado sob 
condições assépticas em 
embalagens esterilizadas e 
hermeneticamente fechadas – 
embalagem Cartonada Longa 
Vida 1.000 ml cada. 

litro 60 QUATA 2,89 173,40 

33 
Maionese,0% de gordura trans,  
industrializada, emulsão 

emb 2 LIZA 8,65 17,30 



cremosa estável, obtida com 
ovos e óleos vegetais, com 
adição de condimentos e 
substâncias comestíveis, sem 
corantes, na cor amarelo claro, 
isenta de sujidades, seus 
ingredientes de preparo em 
perfeito estado de 
conservação, homogênea, de 
cheiro e sabor característicos, 
acondicionada em embalagem 
hermeticamente fechada de 1 
kg, com validade mínima de 4 
meses a contar da data de 
entrega. 

34 

Margarina Cremosa com Sal, 
ÓLEOS VEGETAIS LÍQUIDOS 
E INTERESTERIFICADOS, 
ÁGUA, LEITE EM PÓ 
DESNATADO 
RECONSTITUÍDO, SORO DE 
LEITE EM PÓ DESNATADO 
RECONSTITUÍDO, SAL, 
15.000 U.I DE VITAMINA A 
POR 500 grs, 
ESTABILIZANTES: MONO E 
DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS 
GRAXOS (INS 471) E 
LECITINA DE SOJA (INS 322), 
CONSERVADORES: 
SORBATO DE POTÁSSIO 
(INS 202) E BENZOATO DE 
SÓDIO (INS 211), 
ACIDULANTE ÁCIDO 
CÍTRICO (INS 330), 
ANTIOXIDANTE : BHT (INS 
321), TBHQ (INS 319) E EDTA 
(INS 385), AROMA IDÊNTICO 
AO NATURAL DE MANTEIGA, 
CORANTE BETACAROTENO 
SINTÉTICO IDÊNTICO AO 
NATURAL (INS 160AI) E 
CORANTES NATURAIS: DE 
URUCUM (INS 160B) E 
CÚRCUMA (INS 100). NÃO 
CONTÉM GLÚTEN. 

pct 2 DELICIA 4,39 8,78 

36 

MIlho Verde,  simples, grãos 
inteiros, imersa em líquido 
translúcido, tamanho e 
coloração uniformes, livres de 
impurezas, informação 
nutricional por porção de 130 
grs, valor energético de 83 
kcal, carboidratos  15 grs, 
proteinas 2,3  grs, fibra 

lata 5 
MINAS 
MAIS 

1,77 8,85 



alimentar 4,3 g, sódio 300 mg, 
gorduras totais 1,5 g não 
contém gorduras saturadas e 
trans, validade mínima de 24 
meses a contar da data de 
entrega, sendo considerado 
peso líquido o peso drenado 
de  200 grs. 

37 

Óleo de Soja, refinado, obtido 
de um único vegetal, com 
apresentação , aspecto, sem 
cheiro, sabor e cor peculiar, 
isento de ranço e outras 
características indesejáveis, 
tipo I, temperatura de ignição 
acima de 200ºC, validade 
mínima de 10 meses a contar 
da data da entrega, embalados 
em embalagens pet de 1L não 
contém glúten, não faz fumaça 
pois é 5 vezes extra filtrado. 

litro 10 ABC 3,59 35,90 

38 

Ovo; de galinha; branco; 
grande; pesando no mínimo 55 
gramas por unidade; isento de 
sujidades, fungos e 
substâncias tóxicas; 
acondicionado em embalagem 
apropriada, prazo mínimo de 
validade de 15 dias do seu 
acondicionamento.Suas 
condições deverão estar de 
acordo a RIISPOA/MA-RES. 
01 DE 05/07/91 

dz 10 
OVO 

NOVO 
5,19 51,90 

42 

Presunto cozido sem capa de 
gordura 500 g - fatiado dizeres 
de rotulagem c/data de 
fabricação, prazo de validade, 
dados nutricionais e selo S.I.F.  

kg 10 AURORA 18,89 188,90 

43 

Queijo - tipo: mussarela - 
fatiada, 500 g - resfriada - de 
alta qualidade - composto de 
leite de vaca in natura 
pasteurizado, fermento láctio, 
coalho de origem animal, sal e 
cloreto de sódio em fatias.  

kg 10 
MAJESTI

K 
25,98 259,80 

44 

Refrigerante 2 L,  Água 
gaseificada, açúcar, extrato de 
guaraná, acidulante ácido 
cítrico, conservadores: 
benzoato de sódio e sorbato 
de potássio, aromatizante e 
corante caramelo IV. NÃO 
CONTÉM GLÚTEN. 

unid 50 FRUT 3,99 199,50 

46 
Sal Refinado Iodado, com 
granulação uniforme e cristais 

pct 5 UNIAO 1,19 5,95 



brancos, com no mínimo de 
98,5% de cloreto de sódio e 
com dosagem de sais de iodo 
de no mínimo 10mg e no 
máximo de 15 mg de iodo por 
quilo, de acordo com a 
Legislação Federal Específica, 
e registro no ministério de 
saúde, sem impurezas e 
matérias terrosas, embalagem 
plástica de 1 Kg.  

47 

Salsicha; tipo hot-dog; 
composta de carne bovina; 
fresca com condimentos 
triturados e cozidos; elaborada 
com carnes selecionadas, 
temperada com condimentos 
naturais e levemente 
defumada, textura macia e 
uniforme, e finamente moída 
acondicionada em sistema 
CRY-O-VAC, com validade 
mínima de 20 dias a contar da 
data de entrega; pesando 
aproximadamente 50 gramas 
por unidade; registro no SIF, 
informação nutricional por 50 
gr (1 unidade) 146 kcal, 
carboidratos 1,50 grs, 
proteínas 6,30 grs, gorduras 
totais 13 grs, gorduras 
saturadas 4,20 grs, colesterol 
18 mg, ferro 0,75 mg, sódio 
575 mg, não contém fibra 
alimentar nem gorduras trans. 
Embalagem contendo 3 kg. 

emb 10 REZENDE 17,90 179,00 

49 

Tomate; salada; boa 
qualidade; graúdo; com polpa 
firme e intacta; isento de 
enfermidades, material terroso 
e umidade externa anormal; 
livres de resíduo de 
fertilizantes, sujidades, 
parasitas e larvas, sem lesões 
de origem física ou mecânica, 
rachaduras e cortes; e suas 
condições deverão estar de 
acordo a NTA-14 (DECRETO 
12486 DE 20/10/78.  

kg 10 CEASA 3,98 39,80 

 
 
CLÁUSULA III - DO PRAZO, DO VALOR E DO PAGAMENTO. 
 
3.1 - DO PRAZO  
 



3.1.1 - O presente Contrato terá vigência até 31/12/2016. 
 
3.2 DO VALOR 
 
3.2.1 - Pelo fornecimento do objeto do presente contrato o Município pagará o 

seguinte valor: R$ 2.276,63 (dois mil duzentos e setenta e seis reais e 
sessenta e três centavos). 

 
 
3.3 DO PAGAMENTO 
 
3.3.1. Município de SERRANIA procederá ao pagamento das mercadorias no preço 
ofertado, em moeda corrente nacional, no 20º (vigésimo) dia do mês subseqüente ao 
da entrega.  
 
3.3.2. As notas fiscais deverão ser apresentadas até o 2º dia útil de cada mês, com o 
fechamento do mês anterior. 
 
3.3.3. A empresa deverá obrigatoriamente ter conta pessoa jurídica para 
recebimentos. 
 
CLÁUSULA IV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1   As Dotações Orçamentárias destinadas ao pagamento dos objetos licitados são 
as previstas na Lei orçamentária Anual de 2016. 
 

08.244.0006.2.193 – Manutenção Fundo Municipal de Assistência Social- 
IGD 
FICHA:580    RECURSO:229 
 
08.244.0002.194 – Manutenção Fundo Municipal de Assistência Social 
33.90.32.00 Outros matérias, bens/serv. p/distribuição gratuita – Piso Mineiro 
 
08.244.0006.2.117 – Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família 
–IGD/SUAS  - FICHA:620    RECURSO:129 
 
33.90.30000 – Material de Consumo 

          
CLÁUSULA V - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
5.1 Responder pela perfeita execução do objeto do presente contrato; 
 
5.2 Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer 

danos e prejuízos materiais ou pessoais causados pela contratada, seus 
empregados ou prepostos, ao contratante ou a terceiros; 

 
5.3 Manter-se, durante toda a execução do contrato, em dia com a certidão 

negativa de débitos junto ao INSS, Certificado de regularidade de situação do 
FGTS ; 

 
5.4 Fornecer a mercadoria contratada no local, data e horário designado pela 

contratante. 
 
CLÁUSULA VI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 



6.1 Efetuar pagamento à contratada no prazo e forma estipulados neste contrato, 
mediante a Nota Fiscal/Fatura; 

6.2  Honrar pontualmente os compromissos financeiros e legais resultantes deste 
contrato; 

 
CLÁUSULA VII - DAS MODIFICAÇÕES E/OU ALTERAÇÕES 
 
7.1 Qualquer modificação de forma ou quantidade (acréscimos ou redução) do 

objeto deste contrato poderá ser determinada pela contratante mediante 
assinatura de Termos Aditivos, observadas as normas legais vigentes. 

 
CLÁUSULA VIII - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 
 
8.1 Caberá  Secretaria de Assistência Social do MUNICÍPIO DE SERRANIA, 

Estado de Minas Gerais observados os artigos 73 a 76 da Lei Federal 
no 8.666/93, juntamente com a NUTRICIONISTA o acompanhamento e 
fiscalização do contrato. 

 
CLÁUSULA IX - DAS PENALIDADES  
 
9.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a 

inadimplência da Contratada, ficando a mesma, garantida defesa prévia, sujeita 
às seguintes penalidades: 

9.2  - Advertência; 
9.3  - Ficam estabelecidos os percentuais de multas, previstos no Item 14 e 

subitens do Edital: 
9.4 O recolhimento das multas referidas realizar-se-á através de guia própria, em 

favor do MUNICÍPIO DE SERRANIA, Estado de Minas Gerais, no prazo 
máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data em que for aplicada a multa. 

9.5 Suspensão temporária de participação em licitação com o Município de 
SERRANIA pelo prazo de 2 ( dois ) anos; 

9.6 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, na forma prevista no Inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93, além do 
encaminhamento ao Ministério Público para aplicação das sanções criminais 
previstas nos artigos 89 a 99 da referida Lei, salvo superveniência comprovada 
de motivo de força maior, desde que aceito pelo Município. 

 
CLÁUSULA X - DA RESCISÃO 
 
10.1 A rescisão do presente contrato poderá ser determinada da seguinte forma: 
10.2 - determinada por ato motivado da Administração, após processo regular, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos casos do artigo 78, seus 
incisos e o parágrafo único da Lei 8.666/93; 

10.3 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de 
licitação, desde que haja conveniência para a Administração; 

10.4 - judicial, nos termos da legislação aplicáveis à espécie. 
10.5 No caso de rescisão do Contrato, ficará suspenso o pagamento à contratada 

até que se apurem eventuais perdas e danos. 
 
CLÁUSULA XI - DA INDENIZAÇÃO 
 
11.1 Ocorrendo a rescisão, à contratada caberá receber o valor dos produtos 

entregues até a data da rescisão, desde que observado o item 10.2 da cláusula 
X do presente Contrato. 

 



CLÁUSULA XII - DO FORO 
 
12.1  Fica eleito o Foro da Comarca de Alfenas, Estado de Minas Gerais, para 

dirimir quaisquer dúvidas referentes a este Contrato, com renúncia expressa de 
qualquer outro, por mais especial que seja.  

 
Por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o 

presente instrumento, na presença das testemunhas abaixo, em 02 (DUAS) vias de 
igual teor e forma para um só efeito. 

 

SERRANIA, 28 de novembro de 2016. 
 
 
 

Lúcio Dias Caetano 
Município de Serrania 

Prefeito Municipal  
 
 
 

 
IZAEL VITOR MACIEL 

Paulo Vitor Maciel 
 
 

TESTEMUNHAS: 
  
 
SILVANA LUCIANO DOS SANTOS 
CPF: 056.946.746.26 
 
 
 
FERNANDA ALBA DA SILVA 
CPF:918.650.426-68 
 

 
 
 
 

 
 


