
GOVERNO MUNlCH'Al 

FARIAS BRITO 

ANEXO li 
PROPOSTA OE PREÇOS 

Ao Município de Farias Brito, Estado do Ceará. 
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Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, 
especialmente os do Decreto nº 10.024/2019 e das Leis nº 10.520/2002 e 
8.666/1993, bem como à? cláusulas e condições da mpdalidé3de Pregão Eletrônico nº 
2022.01.10.1. 

Assumimos o compromisso de bem e fieimente fornecer o.s produtos/bens 
especificados no Anexo 1, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação. 

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das 
necessidades das Urüdades .... .Gestoras do Município de Farias Brito/CE, conforme 
especificações apresentadas abaixo. 

· .. ·. 

Item Espeêificação Unid. @t.de. 
:.·. -·--.. · .. - ·., 

LOTE 01 .· 
. 

.": .. .· :: 

... ... ·. . 

·• .. · 1 Açúcar .· ···.·. Kg 6730 
2 Arroz branco tipo 1 ·· ' Kg 5200 
3 .· Arroz parboilizado ... ·. Kg 500 
4 Café moído 250g Pct 3890 
5 Farinha de mandioca .· ..• ..· ·.· 1 •Kg 225 

Marca 
·· .. ·· 

Valor 
Unitário 

.. 
. .·. 

.· 

·. 

Valor Total 
.·· . 

..... · ·.· 

·.·•. 

. 
. 

·. 

.. 

6 Farinha de milho pré cozida 50üg ·... .. Pct 2200 .. . 
. ·.· . 

7 .. ·. Feijão de corda Kg 350 
.. .. 

.· .· 

8 Feijão mulatinho .. .... Kg .· 980 .· .. ·.· 
r-~-"l-~~~.,.-....,..--c-,-~~~~~~~~-..,-~--t~~-t--~~-1-~~~....,-,-t-"-'"~~--t-~~_,__~--i 

9 .·· Feijão pretd .·.· .. Kg 230 · .... .• 

.. · 10 Flocos de milho 500g / .·.· ··.. .·. ·.. .. ·.. .· Pct ... 300 ·:-·· .· ... : ... ··.·· -_. -._ 

11 ... · Macarrão para lasanha 500g ·.. Pct 280 
12 Macarrão tipo espaguete 500g Pct 2100 ·.· ·. · ... ···... •·•. .· > .. 

: 1 

.···· 

13 Macarrão tipo ninho 500g ... · .. , Pct 1 60 ·.·· ... ·. . ... ..·.· 

·· 14 Macarrão tipo parafuso 500a ·.· Pct 300 . I· ··.• 

.. . .· .. 
.. · .. · 

15 Margarina 250g QX c/24 und ..•. ·• .· .· ex 96 
16 Oleo de canola • pet B(JOml .·.. .·. .·· Uild 130 .··. ·.· 

17 Olec,rde milho pet900ml > .·.·· Und 40 . ·· .. · . .·.· 

··. 

18 Óleo de soja pet 900ml ...... ···· .· Ulld · 1660'·· ··•· ... · 
.· Kg 360> ·.· ·.· . 

· ... ·.. .. . .•• .. 1 9 Sal refinado ... 
. . 

. · .. · .. 
... · .. ·. Total: 

.... · : .. · .. . · .. .· · .... · . LOTE0.2 ·. •·· 

.·. 

. 

Abacate· ... ·.· .... · .. ... Kg 207 .• . 

. ·.·· Und Abacaxi ... . .. ·· •. · ·.· · .. 

.... 1075 ····· .· .. 

.·· Und 3 AlhoélTl cabeça 2900 .·. . .. · .. · ·· ... 

.·. 

4 Acelga Pé 285 
.. . •·.·· ... 

5 Alface Pé 1550 
6 Banana Dúzia 3990 
7 Batata doce Kg 425 
8 Batata inglesa Kg 1862 
9 Beterraba Kg 412 
1 O Berinjela Und 180 
11 Cebola branca Kg 1782 
12 Cebola roxa Kg 145 
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13 Cenoura Kg 1575 
14 Cheiro verde Molho 2650 
15 Chuchu Kg 727 
16 Couve-flor Maço 170 
17 Feijão verde debulhado pct c/ 500g Pct 1100 
18 Goiaba Kg 475 
19 Jerimum Kg 350 
20 Laranja ·.·, . Und 4375. .. . • . , · . . .. 

. 

21 Limão Und 1040 : .. 
22 Maçã 

·. 

Und 3750 •· 

23 Macaxeira Kg 655 
24 Maxixe .. ·· Kg 75 
25 Mamão Kg 925 
26 Manga.' ·. Kg 825 ' 

27 Maracujá 
·.· ' 

.· 

Und 4575 ·····.·. .··· ... ·· ... · .. 

28 
1 

Melancia 
. ·· .• .· . 

Unà 630 
1 1 

... · .. ·. 

29 Melão 
· .. . 

'··· Kçi 300 .·.·· .. ' .. ,. . . 

30 .... Tangerina 
. . 

Und 400 · .. . ·· . · . .·.· .. ·· .··. ' . 

31 Tomate .·• 
. .. 

Kg 1787 . ·.· .. · . . 
.. 

32 Uva verde · ... ·• Kçi ...... 380 · . .·. 

33 Pepino 
. ·. ·.·•·· •. 

Kg 237 
. 

.. ' 

34 Piméntão verde ' Und .. 2010 
·. .· 

. ,· 
.·. .. 

35 ·.·. Repolho branco ... ·· Kg 320 
... ·.·. . ·. 

' 
.· .. 

36 Kiwi 
. .·.Una·· 300 

. 
. 

. ·• 
37 .. Pimentão· amarelo Und 40 

.. .· 

' . 

38 .. Pimentão vermelho 
.· . · 

Und 40 
' 

.. .. ·. 

39 Uva roxa Kg 100 .··· 

... ·. ' ··. ·. 

' . 

Tot.al: 1 

.. 

·•. . ··. . . ·. . 
. .. . · . . 

... .·.· ., 
LOTE03 

· . ' ···.·· 
.. 

·.• 

.. · . · .. · .. '· .. . · .. · .. · .. .· .. , ... .. 

.· 1 Bacon Ka 80 
. . .· .· 

.·.·' .· 
. ·• ·.· . 

2 Carne bovina moída congelada 500g 
. 

Pct 2600 
. • .. .. ·• . . • . 

.· 
· .... · .. ·.·. 

.· 
· . . · .. : -- • . 

3 Carne de ché)rque Kg 165 
.· ·., · .. . •. 

.. · . ·.· . .. 

·.·· .· .. ·· ... ·• . 
··,. 

4 Filé. de pebce Kg 80 
. . · .. ·. 

. ·.· ·· .. ·. .... .. · .. 

5 Frango [coxa Ersobrecoxa) .·· 
·. ... Kg 1150 

. 
' . 

.··. ' .. · .. · 

· . 6 Frango congelado ···•• · .. ·.· Kg 1900 
.· 

. ·.·. ·. .. ·.· 

7 Linguiça toscana 
.· . · 

Kg ·.· .·· 125 . , . 

··· .. . . . . . 

8 Peito de frango 
·.·.• . ·· Kg 1950 

· . . ... ·.· . 

9 Presunto fatiado Kg 170 · .. · 
. . , 

.. ·.· .. ' .· .·.· 

10 Queijo coalho ·.· .. 

<; Kg 400 
.. 

.. · .. . · .. . · . . 

11 · Queijq .. mussarela (fatiado) ·, ·.· 

Kg . 230 
.. 

,. ·.· .·. 
.·. · .... ···., .. 

12 Bisteca bovina in natura 
. ·. .. 

Kg 
· . 

220 ·'· ... 1 

.· .·.· .. ·· ,. . ··. ·.·· .· ... · . .. .. 

13••···· Bisteca de porco/innatura 
.. 

. , Kg 170 . ·. 
···•· ... 

. 
. 

.. ·· .. • .. ·. . ·· .. . . . 
14 Carne·· bovina innatura (lagarto] Kg 300 ·• 1. . .· 

. . 

·.·. .. ·.· 

15 Carne bovina in natüra [patinho l Kg 1615 
·. .. .. ·. 

16 Carne bovina de 1 ª em bife fresco in natura Kg 800 
17 Carne bovina de 1 ª moída in natura Kg 1200 
'18 Carne de porco in natura KQ 50 
19 Carne de sol in natura Kg 300 
20 Costela bovina in natura Kg 200 
21 Costela de porco in natura Kg 100 
22 Fígado bovino in natura Kg 220 
23 Peixe in natura (Tilápia) Ka 450 / 

' 
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24 Hamburguer 56g ex e/ 36 unidades Cx 100 
25 Kit para feijoada Kg 60 
26 Lingüiça calabresa Kg 82 
27 Mocotó de porco Kg 80 
28 Salame 300g Und 30 
29 Salsicha Kg 350 

•· 
LOTE04 ·. ..·' 

1 Frango in natura 
' ' Kg 850 

LOTE05 
1 Biscoito de. leite 140g Pct 725 
2 Biscoito popular doce 400g Pct 740 
3 Biscoitopopular salgado 400g Pct 950 
4 Biscoito recheado 140g sabor dhbcoláte Pct 140 
5 Biscoito saigado 1 OOg ., ... Pct 150 
6 Biscoito tipo água e sal400Q 3X1 ·· .. ·.· .. · Pct 1250 1 

7 ·.· Biscoito.tipocream cracker400g 3x1 ·· Pct 1350 
8 Biscoito tipo fanchinho 56g .•. ·. .· .... .·· .. .. .... ·.· .Pêt 5700 ., 
9 Biscoito tipo maizena400g 3X1 .·· Pct 
1 O Biscoito tipo Maria 400g 3x1 Pct 

: 11 Biscoito tiporosquinha 400g sabores coco, 1 Pct 
·.·· chocolate e leite ., 

12 Biscoito tipo wafer 30g diversos sabores ··· ·•· Pct 
18 Pão (diversostipos) 1 Und 
14 Pão de forma 400g Pct 
15 Pão de>leite 400g .·· · .. Pct 
16 Pão tipo hot dog400g .· ··.1 Pct 

1 7 Alfajor 40g < .·.. • · .. 
·.· 

Und···1. 
18 Bala mastigável 600g diversos sabores 

1
.
9 

Bolinhos fofo sabor morango ou chocolate 40g, ·· 
caixa cf 14 und 

20 Biscoito Mini cracker440g .,· 
Bombom de c;:hocolatf:lcom reqheio cremoso ·.de 

1 

· 21 amendoim e castarthél de caju e cobertura de 
chocolate 1 kg .·· .. ·. 

22 Bombom de chocolate com recheio. cremoso e 
·.. cobertura de chocolate branco tkg .· .. 

23 Canudos para recheio 270g .. . .. 
Biscoito tipo sachê de ch?colate, .. banapa e ·. 

24 canela,l~ite eJeitecom gotasde chocolate 

Pct 

Cx 

Pct 

Pct 
.. ,· 

Pct 

... Pct 

Cx 
· ... · 11 ,fig, caixa cf 400 und ·.·· ', '• 

25 Massapára pasteL200g ···. · .··.· .· .·· Pct 

26 Mini churrós congelados 500g 
27 Mini pizza 390g 

28 
Pipoca salgada amanteigada fardo com 20 pct 
de 14g 

•· .· .. 

29 
Pirulito sabor cereja com recheio de chiclete pct 
e/ 50 und 

30 Pão árabe 4009 
31 Pão de queijo 1 kg 
32 Waffle congelado 21 Og 

Pct 
Und 

Fardo 

Pct 

Pct 
Pct 
Cx 

.•·.· 

··. 550 
430 

300 

110 ' 
18750 

600 
300 
1700 
200 
380 

235 

50 

550 
·.· . 
140 

160 

10 
···. 

350 
125 ·.· ... .·. 

350 

180 

200 

100 
300 
300 

89 

1 

Total: 

.·· .. · Total: 

·.· 

... ' 

1 
' 

' 

.. 
.·· ... ... 

.· '.·· 

' 

.·. 

' 

' 

.· •'' ·.· ... ' 
. ·.· .. 

..... 

... ' 

' 
',• 

' 

... 

.. · '•, · .. 

' 

····•·· ... 
' 

' 

· ... ·.•.• 

··.• • ·· .', . . ·.· .· 
.· 

·.· .... '' 

Total: 



90 
GOVERNO MUNICiPAL 

Ã~"ll~BRITO 
Uma Farias Brito para todos 

LOTE 06 
1 Alho em pasta 200g Und 80 
2 Atum lata 170g Und 80 1 

3 Azeite de dendê 200ml Und 110 
4 Azeite de oliva 1000/o puro 500ml Und 80 
5 Azeitona verde sem caroço 300g Und 330 
6 Caldo de carne 1 9ç:i ex c/ 24 und Cx 35 

.. 
·. 7 Camomila Kg 70 

8 Canela em pó 1 OOg Pct 40 .·. 

9 Colorífico em pó 1 OOg Pct 1162 
10 Endro Kg 135 
11 Erva doce Kg 135 .·. 

12 Ervilha 200g Und 540 
1 3 Maionese 200g sachê · .. Und 480 
14 Milho verde 200g .· .. ·· .... . ... ·. ···.. .. ..· Und 650 
15 fvioiho óe tomate 340g -··· .. -._ Und 650 .. 
16 Molho shoyu 1 50ml ..... .·· ·.· ·· ·.. ·. •··· Und 160•. ' 
17 Proteína de soja texturizadanaturâl pct C::/AOOg Pct 40> ... 
18 Sardinha emóleo lat;cí 125g .. .· ··. ..·.·.· Und ···· 730··•·.····· .. . .· ·. 

.. 
19 Tempero completo caseiro!íQÜido 300ml ··· Und 80 ·· .·· .. .··· 
20 Tempero completo com pimenta· 300g .·· Und 330 .... . · .. · 

. . 

2l .· Vinagre 5uuml Und 341 .•·. 

· . 

.•. .·.· . .. 22 Ovo de galinha bandeja c/ 30 unidades ·· ... Bdj .. ··. 440 
. 

.. .. 

. . 23 Barbecue 397g .· · .. · .·. ·· Und 150 
24 Corninho 1 OOg Pct 60 

. 

. 

·.·. 

·.· 27 Patê de diversos saborésde 1 OOg Und 1 50 
· .. · .·· 

.... • 
. · .·· ·.· . · .. 

·.· .i .. . .. ···. 
··. 

LOTF07 
.. ·.·. 

·. ·.··. 

1 Achocolatado em pó 400g 
2 Achocolatado embalagem tetrapark 200ml 
3 .. Adoçante 1oorn1 

. ·. 4··. 

5. 
6 

.. .. · 7 
8 
9 
10 
'11 

13 
14 
15 

16 

17 

18 
19 
20 

Creme de leite··.··200g ernbalaqem tetra park 
Doce em lata ·soOgfbananae goiaba) •· 
Fermento em pó 1 OOg .· .. ·• 

iogurte natural 1 BOg .. · .. ·. 
Leite condensado 395g embalagem tetra park 
Leite de coco 200ml .. · .. · ·. 

Leite de soja em pó sertrlactose otiQinal 30üg 
Leite empódesnat,ado 280g 
Leité ·em pó integral·· 200g 
Leité ·em póintegra1400g .. · ··.·· 

Leite em pó Nan 1 800g 
Leite em pó Nan 2 800g 
Leite em pó supra soy sem lactose lata com 
300g 
Leite longa vida integral 1 litro embalagem tetra 
park 
Mistura pronta para minQau 200Q 
Requeijão cremoso light 200g 
Sustagen lata 400g sabores variados 

Und 500·•··· ·· ... 
Und 5800 
Und 150 
Und 790 
Und . 220 
Und 50 
Und 120 
Und 500 ... 

. Und 110 
Und ·.· ... 160 
Und , 110 ·.·.·.· 

.· Und 200 
Und 120 ... 

Und 120 

Und 170 

Und 2350 

Und 50 
Und 85 
Und 40 

·.· 

Total: 
. 

· .. • 

.··. 

. 

_:-- .. · :· ... 

. •·.· .. · ··· ... ·. 

.··· ....•. 

·.· .. 
·.· ·.· 

•· 

. . 

.•... · 

. ··.· 

. · .. 

.•• .. 

·. 

. 

. .. 

··.· · .. 

·.··· 

·. . 
' 

1. 
.. 

1 

.. 

••• 

. 

.• ,. 

·.·· 

.· 
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21 Leite in natura Litro 2380 
22 Amendoim moído 4009 Pct 160 
23 Amido de milho 500g Und 310 1 

24 Aveia em flocos 200g Und 115 
25 Canjiquinha 200g Pct 225 
26 Farinha de arroz tipo mucilon 4009 Und 150 
27 Farinha de milho tipo mucilon 400g Und 100 
28 Farinha de trigo com fermento 1 kg ·: Pct 440 
29 Farinha de trigo sem ferrnento 1 Kg Pct 190 
30 Farinha láctea 400g Und 70 
31 Goma grossa Kg 432 
32 Achocolatado embalagem tetrapark 1000 mi Und 200 
33 Bebida láctea UHT 400g sabores variados Pct 560 

34 Calda para coberturàde sorvete 30üg [3abores 
variados ... ··· .·. 

Und 40 
.. 

Und 30 
.. . . 35 Cappuccino em pós ciass~c 200g sabores 

variados · .. · .· .. 
Und ······100 .·.· .. 

.· 36 Creme de chantilly 200ml ··; 

Pote 80 
.. · 

1 ·.• . . 37 Cereja 400g .·· .· .· .· .. ··· .. 

Und 100 
;.· ; 

.. · 
1; . 38 Geléia 320g sabores variados · ... ·· .. · .. 

<. 1 

Kg 500 . • .. · .. . 

• .. 39 < Goma congetada .· .·. ; .. 

40 Milho de pipoca 500g Pct •· ...... 325 .:···.·. 

.. :·:· Pct 200 
·. 

; ..... 41 Milho paramugunzá 500g 
; Und 200 .·· ' 

. 
.. . 

42 Requeijão cremoso 2CJ0g ·. 
'>Pct 150 

.. · . 

.. 43 .. ·. Uva· passa 200g ··.· 
·• Total: . 

. ·.· . LDTE08 
•••••• 

····· 

····.·· 

· . .. · . . 
Refrigerante 250rri!fardo c,/12 ·. und sabores 
variados .. · 

Fardo 3590 
. . · ... 

. 2 . ·.· Refrigerante 2L fardo e/ 06 und (caju) Fardo 495< ...... ·.·; 
·.· 

.:.· ·.• 

·.· 
. ·. 3 435 1 

•.. Refrigerante 2L fardo e/ 06 und (cola) ·.·. 
.... . 

.. ·•. Fardo 
' 

. 

.. ,. ·• ; 4 Fardo Refrigerante 2L fardo c/ 06 und (laranja] .· .. · .. ·. 435 ··.-: .· .. ·· .. ··-

. 

. .... 
5 ·. Suco 200fuLembEi!agem tetra park sabores 

variados .· .·· .·.· .·. .. 
8050 

1 

Und·· 
·. 

6 Suco em garrafa 500ml sabores variados .. ·. Und 600 •. 

.. ; .. . :· ::· _- ··. 

Total: .. .. 

.. . .. LOTE 09 : ... ·. .·. 

1 Potpa de fruta sabores variados ... KQ.·. 4010 . .·.··• ; .. 

. 
· .. ·• Total: . • ... 

. 
....• ·, ..• .· .... .. · .. ·: 

. . · .... ; ·• 
···.·. LOTE10 .. · .. 

.·:' 1 Sorvete.pote pequeno de40g 3500 Pct .. ·.· .. ·.·. . . . .. · .. ···.· 

·.··· · .. Sorvete· .. 1. ,5.litró.· .. sâbores·•··variados .·.·und 20 •. ·· .... 

.· ... 

.. • ... 
Total: ; ;·; .· 

Valor Total da Proposta: R$ .......................... .. 
( ........................................................... ] 

Proponente: .................................................................................................. . 
Endereço: ..................................................................................................... . 
CNPJ: ............................................. . 
Data da Abertura: .......................................... . 
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Horário de Abertura: ..................................... . 
Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Data: ..................................................... . 

Assinatura do Proponente 

92 
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ANEXO Ili 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

º1 . • ,...1.. J"" 

fl\JOMINA E QUALIFIÇA ~ FQRN~çEpDRJj D~~LARA, para os devidos fins de 
direito, especialmente> para fins de prova em processo licitatório, Pregão Eletrônico n. 0 

2022.01 .10.1 , junto· ao Município de Farias Brito/CE, que não possui em seu quadro de 
pessoal, empregados menores de 18 (dezoito] anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e menores de 16 (dezesseis] anos em qualquer trabalho, salvo .na condição de 
aprendiz a partir de 14 (quatorze] anos, nos termos do inciso XXXlll, do Art. 7° da 
Constituição< Federai. 

Pelo que, ppr f:>8f' a 1:3xpressão da verdé3de, firma a presentf:?,SOb as penas 
da Lei. 

Cidade/Estado, ..... C.J;> ..... . 

• • • • •·• • e• • • • •·• • • • • • 1 • • • i •·• • • • • .& • ,· ,., •-•.•·.11.•:.ir.• ·• i •- 1 1 • 1 •. • • 1 • • • • 1 11·1.1 • 1 • • 1 • 1 1 1 ' 1 • • • 
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ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

º''t, •. t "· ...; 

(NOMINA E. QUAUFICI\ O fQ~l\fECEDO~t DECLARAJ para os devidos fins de 
direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, Pregão Eletrônico n. 0 

2022.01 .10.1, junto ao Município de Farias Brito/CE, que cumpre integralmente os 
requisitos para sua habilitação, conforme prescreve o inciso VII, do artigo 4 º, da Lei n. º 
1O.520 de 17 de Julho de 2002, estando ciente das penalidades aplicáveis nos casos de 
descumprimento. 

Pelo que, por seraexpr~ssão da verdade, firma a presente, iSOb as penas 
da Lei. 

·········································•·-··•:················-·····---············· ......... . 
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ANEXO V 
MINUTA DO CONTRATO 

CONTRAID N.º .......................... . 

95 

Contrato que entre si celebram, de um lado o 
Munidpio de Farias Brito/CE, através do(a) 
............................ .. .... , e do outro 

O Município de Farias Brito, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 07.595.572/0001-00, através do 
.................................... , neste ato representado pelo( a] 
........................................ ~ .....•.... ~ .. , o(a) Sr(a) ...................................... ~ ............... 'J 

inscrito( a) nói . CPF n. º ... , apenas denominado de 
CONTRATANlfa de outro lado 
. . . . .. . .. . . . . . . .. .. . estabeleCida na 
........ ... . . .. ... . . . . ,; .. ~.......... . .............................. , inscrita no CNPJ/MF 
sob o n. º ........................................... , neste ato representada por 
......................................................................... , ínscríto[a] no CPF n .. º 
....................................... , apenas denomihada de CONTRATADA, resolvem firrnâr o 
presente Contrato, tendo em. vista o .resultado da Licitação na modalidade Pregi:ja 
Eletrônico n. 0 2022.01.10.1, tudo de acordo com as normas gerais da Lei n.º 8.666/93, 
e suas alterações posteriores, bem como com a Lei n.º .1CJ.52Q/(J2 - Lei que 
Regulamenta o Pregãosna forma .cias .. ·cláUf3Ulas .·e condições seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. Processo de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico n .º 2()22.()1 .1p.1., de acordo 
com as norrT1as gerais da ~ei n.º. B.666/93,. e suas alterações post~~iores, bem c°:mo 
corn a Lei n.() 1n5?0/02 ~ Lei que Regulamenta o Pregão, devidamerite homologedo 
pélo(a) Sr(a).• 
•••.":ti•••••···•••·•••••••••••• •s••·•.1·1·1·a·.,,.,_.·.·111•·a:·•-·••"••·s•••• 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJEID 
2.1. O p~esent~ .. lnstr.ymepto tem como> objeto a. aqu1~1çao .. de .. ·. gênero8: alirnentíeios 
d~stinados ~o···.eitendi.rneptcr das.nece8:sídades.das•·Unídades Geptoréi~····do·.· ryl~níoípio •.••.•. de 
Farias··.·Brito/(;E, ·.·c?nforme · eppecificações ... ··.co~7tantes no · .... Anex_o l dp §dit~I. Convocatório, 
nos quais a Contratada sagrou-se vencedora, conforme discriminado no quadro abaixo: 

CLÁUSULA lERCEiRA - DO VALOR, DO REAJUSlE E DO REEQUILÍBRIO ECuNÔMICO
FINANCEIRO 
3.1. O objeto contratual tem 
( ........................................... ). 
3.2. O valor do presente contrato não será reajustado. 

o valor total de R$ ············~ 
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3.3. Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do 
fornecimento, desde que objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial 
do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou 
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária e extraco~tratual, .nos terl'Tlosdo Art. 65, Inciso lll alínea "dH da 
Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo. 
3.4. Para a efetivação do que trata o item anterior, deverá a Contratada apresentar 
requerimento formal à Administração Municipal solicitando o reequilíbrio econômico
financeiro do(~J preço[s) do item{ns) que se fizer( em)· .. necessário(s)< para a justa 
remuneração do[s) fornecimento(s], devendo o referido pedido ser acompanhado da[s) 
nota(s) fiscat(is) de entradª dafsJrn~rCéjdoria(s), do período compreendido en.tre a data da 
contratação e da solicit(3Çâ?, ql.le $B.rÉl formalizado. através de Termo Aditivo, cuja 
publicação do mesmo, e111 Jormarf:lsumicia1 deverá ser pr9videnciada pela Contratante, em 
obediência. ao disposto 110 § únicp, doArt; 61 , da Lei º H.666/93. 

CLÁUSULA <QUARTA7 D[) PRAZ!lDE\/IGtNCIA.·CONTRATUAL 
4.1 .. ··O presente Contrato terá vigência até 31/12/2022, a <contar 9a dat13< cJt:}isua 
assinatura, ou. enquanto decorrer o forn~cimentq dos produtos dentro· .da vigência do 
mesmo. 

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
5.1 - Os produtos. serão fornecidos de acordo com as. solicit(3çfies r~quisitadas pefa 
Secretaria/Fundo, devendo os 111~srr1os. ser .·entreguesjuntpà•.•s.ede df3l:)tal ou onde for 
mencionado nas respectivas Ordens <dei Cornpra, ficanp? a Adrpi9istrél9ão 110 direito d~ 

~~~i~a:~~:~:~d=~~~~o~~~~~:~~ ~~e ~~ep~~~:~d~~~=d~.n~cess$rciª'i s~ndo as despesas 
5.2 - Os pr?dutos deverão J3er entregues no prazo de 05 [cincoJ<dié3s, a contar .do 
recebimento da respectiVé3/0rdem. de Compra. 
5.3.-.o fornecimento/pa~anHm;pitaLGeral de Farias ~~ito será efetuado de acordo com.o 
cardápio diário, sendo definida ça>quantidade necessár'ia paracada dia, desta forma, oSetor 
estabelece um roteiro, 9.efine o crp~ogran19 e enviél as. guiéls diárias de <e?trega é3º 
fornecedor, com as quantidades diária9 previamente estapelecidas, e este;, efetuél o 
fornecimento. 
5.a.t• ... ··As éntregéls refert3ntes ao.···•item •anterior·. deverão ocorrer diariamente, duas Vf3Zes 
ao dia (manhã/tarde], Pél·ra·.algups produtos,conforme necessidade do Hospital iedevem 
ser entregues· por pessoal devidamente uniformizado, com jaleco e protetor de cabelo 
(touca capilar), uma vez que os mesmos adentram na área de manipulação de alimentos no 
Hospital. 
5 .4 - A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, os produtos que vierem a 
ser recusados por justo motivo, sendo que o ato do recebimento não importará a sua 
aceitação. 
5.5 - A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto, sendo 
que os produtos deverão estar todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da 
data de industrialização e o prazo de validade, quando for o caso. · 
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5.6 - Caso a Prefeitura venha optar por entrega programada a contratada deverá dispor de 
instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos. 
5. 7 - No momento da entrega o responsável pelo recebimento poderá recusar os produtos 
se estes não atenderem às especificações do Termo de Referência e Edital, devendo o 
fornecedor substituí-los no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 
5.8 - O fornecedor compromete-se a substituir ou repor o produto quando: 
5.8.1 - Houver na entrega .· embalagens da.njfjcadas, defeituosas ou inadequadas que 
exponham o produto à .contaminação e/ou deterioração; 
5.8.2 - O produto não atender as legislações sanitárias em vigór, bem como outros 
referentes ao produto em questão; 
5.8.3 - Houverr1a entrega produtos deteriorados ou impróprios para o consumo; 
5.8.4 - O produto não estiver de acordo com as características gerais, cirganolépticas e 
microbiológicas solicitadas nesteTérmg 9e Referência e no EditaJ; 
5.8.5 - O produto não apresentar .condições adequadas quanto ao sabor, odor, cor e 
aspecto dentro do prazo dervalidade. 
5.9 -0 recebirTiemto dospr;odutosserá~fêtuadonos ~.~guinte13termos: 
5.9.t - Provisoriamente,. para. eafeito de posterior verificação da conformidade dó produto 
c.orn a especificação; 
5J3.2 ~Definitivamente, após verificaÇãó da qualidade .e quantidade dq produto, pelo setor 
responsável pela solicitação e consequentemente apeitação. 

CLÁUSULA SEXTA·.;..· DA ORIGEM DOS RECURSOS 
6.1. As despesas deste Contrato correrãcFpor conta de recursos oriundos do(e) Tésourp 
Municipal, previstos nas sE;?guintes OotaçôesOrçamentárias: 

CLAUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 
7.t. D pagamento dos produtos fornecidos será efetúEldo p~la Administcaçãq, 
rnensalmente,··.·· obedec.ida.s ... ··. fiS. ·•· .seqyisições,i• .. · em ..... moeda corrente, p~nfürme o . yalor 
aprese11tado ··na···tatura. q~rrespondente e .certificado· pelo setor competenter limitando.-se o 
desembolso máximo ~m confor111füade com a disporiibilidade de recursps financeiros do 
Tesour9 Municipal, em praz°: não superior a 30 {trinta} dias. 
7 .2. O pagamento seráefetuado>através de JransferênciaBElnóária; 

ClA.U§UlA 01! AVA - l)~S ()BRIGAÇÕES. DA ÇÇll\ITRAt ADA 
E:l.~·····•A··· Contratada/para•··.•. fornecer.· ... ·o(sJ•.···pr99uto(s)/bem(nsJi oqjétçr<do presente G9ntrato, 
obrigar-se~áa: 

8.1.1. Cumprir integralmente as disposições deste Instrumento edoEditafConvocatório. 
8.1.2. Responsabilizar-se pela perfeição do(s] produto(s]/bem(ns) objeto deste Contrato, 
sendo ainda responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra 
terceiros, ocorridos durante seu fornecimento. 
8.1.3. Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas em favor de terceiros 
envolvidos na execução do objeto contratual, em particular no que se refere às 
contribuições devidas à Previdência Social, Obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributo~ 
à Fazenda Pública em geral. VJ 
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8.1.4. Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
8.1.5. Fornecer com presteza e dignidade o(s) produto(s)/bem[ns) objeto deste Contrato. 
8.1.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários na forma estabelecida no Art. 65, § 1 º da Lei nº 8.666/93, alterada 
e consolidada. 
8.1 . 7. Entregar no pp3zo estipulado ria Cláusula Quinta,· ds produtos requisitados pelo setor 
competente, devendo os mesmos ser entregues na sede da Secretaria/Fundo competente, 
ou no local indicado na antedita Ordem de Compra, sendo as despesas com a entrega de 
sua responsabilidade. 
8.1.8. Trocar, as suas expensas, . o(s) produto(s)/bem(ns) que vier(em) a ser recusado[s) 
por justo motivo, sendo quep ato de pecE!bimento não importaráem sua aceitêlção. 
8.1.9. Efetuar a entrega do{slprod9tol5:l/bem(ns) em transporte adequado para tanto, 
sendo que os mesmos dever~o e~télr ~odas em .. en1?E3la.gens fechadas, contendo a 
identificação dadata de ind1..1striali~aç~o E! o prazo d.e vaHçladE!, quando for acaso. 
8.1 ... tO.· Caso a Contr~ta.nteyenha 9ptar por entregaprogramad.a •. ª ... contratada deverá 
dispor.d~ instal~çqes condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos 
produtos/bens pondo-os a salvo de·possível .deterioração. 

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA .cONTRATANTE 
9.1. AContratante obrigar-se-á .a: 
9.1.1. Exigir o fiel cumprimento do Edital e deste Contrato, bem como zelo no fornecimento 
e ocumpril1lento do~prazos. 

9 .. • .1.2 .. ·.· .. ··N. º .... · .. ·.t ..... ificar. a.··. CDNJRAT)XD·A··.•.•.· .•. ·· .. ·. sobr··•e···.····.·· /q····. u.·. ª .. '.q.···.u·.···· ..... ·e ........ r ... · .... · .. •.·.•.· ... •·· .. ·.i···r···.·.•.·.•.r ... ·.·•.·.e····.• .. ·.g.•.· .. ·····.u·.·.·.· ..... •.'.ª.·.r.• .. •.··.i .. · .. ··.d····.··.• .. • ... · .. • •. ª.•.·· ... ·· .. ·.·.d········.·· ... ···e·.·.··· ... ··.•.·.• .•.. ·.·.·.•·.······.n.•.·.•· .•.••.•. º.• ...•. • .. ·•···· .. ·.•• .. •·.····.·.····.•.•.•.·.t ..... º.••.••.·.···.·• .. r·.·.·.··.•.·.· ...• n.·• •. •.•• .. ·.·• .. • •• e.• .... ·.•.· .•. •.·.c.··· .. ·.·.im··.·.·.··.• .. · •. · •.•.. ento do(~ .•....... l· .. ·· produto(s)objeto deste Contrato. 
9.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada, através daS~cretaria/Fqndp Municipal 
contratante, a e)(ecução do objeto contratual. 
.9.1.4~ .Efetuar os pagarnentos devidos nas condições estabelecidàs 
bem como zel(3r pelocurnprimentodetodas.ascláusulas contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DASSANÇÕ~ 
10.1. A Contratada total ou>parcialme~te inadirnple;nte serão . apliciadas as sanções dos 
artigps 86 a 88 da Lei n.º E3.686/93, e. suasdernais alt.erações. 

6~~~J~A~a=~gJC:~i:~h~~e~:ª execução do . contrato. inadin12'enlen~, sujeitará a 
1 - advertência_, sanção deque trêlta o indso 1 do art~ 87, df3 LeLn.º•8.6E)6/93,, poderá ser 
aplicada nos seguintes casos: 
a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação; 
b] outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços 
da Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 
li - multas [que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede 
Arrecadadora de Receitas Federais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - i 

DAM, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante); ~ 
a) de 1 % (um por cento] sobre o valor contratual total do exercício, por dia de atraso -
prestação dos serviços ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor; 
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b) de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exerc1c10, por infração a 
qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada nas demais alíneas deste 
inciso, aplicada em dobro na reincidência; 
c) de 5% (cinco por cento) do valor contratual total do exercício, pela recusa em corrigir 
qualquer serviço rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 
5 (cinco] dias que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição; 
Ili - suspensão temporária de participaç~oem licitação e impedimento de contratar com o 
Município de Farias Brito, por prazo não superior a 2 {dois] anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso anterior. 
10.3. A Prefeitura MunicipaLde. Faria~ Brito, sem prejuízo das sanções aplicaveis, reterá 
crédito,. pra,moyerá cobrança judicial ou e)(1rajudicial, a.fim de receber multas aplicadas e 
resguardar-se dos dano~re perdas que tiver sofridp por culpa da empresa Contratada. 

CLÁUSULA. DÉCll\t=A. PRIMEIRA. DA RESCISÃO 
tt.1. E$t8 contrato poderá· sér resci~dido uni1(3teralmente . pela Contratén~e, \por 
conveniência administrativa ou por infringênci(3 de qualquer das. condições pactuadas; 
11.~. O . nãp cumprimento. das·· disposições< especificadas neste Contrato implicará 
automaticamen~e <em quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista np 
art. 77 datei Federal 8.666/93, reco~hecidos desde já os direitos da Administração! 

~~::;,~:i!~tr~~:~~mas oontratuais e as previstas em Lei ou i~egula;ento dispostas no 

11.3. O presente contrato é·rescindíveJainda, independent~men~edequélfquer interpelação 
Judicial ou.Extrajudicial, nos casos de: 
11.3.1. Omissão de pagamento pelaCONTRATANTE; 
11.3.2.lnadimplênciade quaiq~.erde suas.cláusuiaspor quaJquer uma das partes; 
11.3.3. Acertp em pom~rn acprd~ por iniciativa de> uma das partes, me~iante aviso por 
escrito com 30(trinta) diaE) de antecedência, sem ônu~para ambas as partes. 
t1 ~a.4. No caso de ~ão cumprimento d.e qualquer das. 9táusulas deste contrato, a parte 
que se sentir prejudicada poderár:e9ci11di-l~<s~r11.qu~ se faça necessário uma comunicação 
por. escrito com a antecedência definida no sqbitem anterior; 

C:~USULA .. DÉCl•MA•···•SEGUNOA·.·.~ .•. ·DA•····ALTE8ACÃO.•·coNTRATLJAL 
12 .1 . Quaisqu~r alterações que venham a <ocorrer neste lnstrurnénto serão efetuadas 
mediante Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 
13.1. Este contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume) até o 5º 
(quinto] dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ANEXOS 
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14.1 . Integram o presente contrato todas as peças que formaram o p~ocedimento 
licitatório, a proposta apresentada pela Contratada, bem como eventuais corre$pondências 
trocadas entre as partes, independentemente de transcrição. 

1 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
15.1. O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Jontrato é o 

1 

da Comarca de Farias Brito - CE : 

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, [completa e 
exclusiva de acordo entre elas celebrado e, por assim estarem de acordo, 1 assinam o 
presente Contrato as partes e as testemunhas abaixo firmadas. 

Farias Brito/CE, •.. ; .............................................. • .. 

••••••••.••.••••••••••••••••••• ., ••• -.• ·:11:••·-··· ••.• -•.•.•. 11 __ ..... ·I!:·•'.•··········· ........ . 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 


