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TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O
MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO, ATRAVES DA
RESPECTIVA SECRETARIA, COM
A EMPRESA
MERCADINHO CACHOEIRA LTDA ME, PARA O FIM
QUE A SEGUIR SE DECLARA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede na Rua/Av. Dos Três Poderes, N 75, Centro, Dep. Irapuan Pinheiro, inscrito
,-\ no CNPJ/MF sob o n 2 12.464.103/0001 91, através da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
TRABALHO E EMPREENDEDORISMO, representada pelo Ordenador(a) de despesas Sr(a)
IRLANEA ALVES ALMEIDA, doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro lado, a
empresa MERCADINHO CACHOEIRA LTDA ME, com endereço na R LRG FRANCISCO ODORINO
PINHEIRO, N 25, CENTRO, SOLONOPOLE, ESTADO DO CEARA, inscrita no CNPJ sob o n 2
12.285.03710001-92, representado por FRANCISCO LUIS GONZAGA PINHEIRO, CPF n 2
966.931.263-91, ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o
Edital de Pregão Eletrônico n 2 2021 04 26 1 PERP em conformidade com o que preceitua a Lei
Federal n 2 8.666/93, de 21 de junho de 1991'e,suas alterações posteriores, a Lei Federal n 2
10.520/02, de 17 de julho de 2002, sujeitando se os contratantes as suas normas e as clausulas
e condições a seguir ajustadas
CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.1- Fundamenta-se este contrato no Pregão Eletrônico n 2 2021.04.26.14 ERP, na Lei Federal
n 9 8 666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, na Lei Federal n 2
10 520/02, de 17 de julho de 2002, e na proposta de preços da Contratada
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1- O presente contrato tem por objeto I RÊGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM
EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AFETADAS PELO ENFRENTAMENTO DA
EMERGÊNCIA DE SAÚDE: , PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS, DE INTERESSE DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE
DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.
CLAUSULA TERCEIRA -,DÓ PREÇO
3.1-A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução do objeto deste contrato o valor
global de R$ 41.871,00 (quarenta e um mil, oitocentos e setenta e um reais), conforme
planilha constante do ANEXO contratual, parte integrante deste contrato.
QUARTA - DA DURAÇAO DO CONTRATO
4.1-0 contrato terá um prazo de vigência a partir da data da assinatura até 31 de dezembro de
2021, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993 e alterações posteriores. .
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CLÁUSULA QUINTA - DA FONTE DE RECURSOS
5.1-As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária:
0402 08 244 0038 2.030; Elemento de despesa 3.3.90.32.00; Fonte de recuco
100100000000/1390000001
CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DEPREÇO
6.1-Os preços são firmes e irreajustaveis,
CLAUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
7.1-A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acrescimos ou
supressões no quantitativo do objeto contratado, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do Contrato conforme o disposto no § lo, art. 65, da Lei no
8.666/93 e suas alterações posteriores
CLAUSULA OITAVA - DA ENTREGA DO OBJETO E DO PAGAMENTO
8.1-Os produtos deverão ser entreguesdeacordo com as solicitações da respectiva Secretaria
a partir do recebimento da Ordem de Compra, no prazo de 05 (cinco dias) ut, contados a
partir da solicitação, nos quantitativos de acordo com a necessidade do orgão e rigorosamente
de acordo com as especificações estabelecidas naproposta vencedora eneste edital sendo
que a não observância destas condições implicara na não aceitação do mesmo sem que caiba
qualquer tipo de reclamação ou ndenizaçãb por parte da inadimplente
8.2-Os produtos entregues pela licitante vencedora estarão sujeitos , à aceitação plena pelo
orgão recebedor.
8.3-A autoridade superior competente do orgão de origem desta licitação designara uma
Comissão de Recebimento, cujo propósito será a conferência do prpduto entregue com as
especificações contidas na proposta de preços da Contratada Caso o produto entregue esteja
em desacordo com as especificações contidas na proposta de preços, a Comissão rejeitra o
recebimento do mesmo
8.4-A Contratada ficara obrigada a trocar, imediatamente, sem ônus para a origem desta
licitação, o produto que vier a ser recusado
8.5-0 pagamento sera efetuado mensalmente após a emissão de empenho e devera ocorrer
no prazo maximo dê 30 (trinta) dias da data do recebimento definitivo do produto,
acompanhado das respectivas Niotas Fiscais ..e de Empenho
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1-A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condições necessárias ao
pleno cumprimento das obrigaesdecorrentes do Termo Coritratual, consoante estabelece a
Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriore
9.2-Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual,
9.3-Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objêto
contratual, diligenciando nos casos que exigem providercias corretivas,
9.4-Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente
atestadas pelo Setor Competente
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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10.1-Entregar os produtos objeto do Contrato em conformidade com as condições ,:ê prazos
estabelecidos neste Edital, no Termo Contratual e na proposta vencedora dotertame;
10.2-Manter durante toda a duração do contrato, em compatibiIidadecom as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na1icita0o;
10.3-Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela
Contratante;
.
10.4-Arcar com eventuais prejuízos causados a Contratante e/ou terceiros, provocados por
ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na
entrega do objeto contratual

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DAS SANÇÕESADMINISTRATIVAS
11.1-Pela inexecução total ou parcja( das obrigações assumidas, garantidas a previa defesa, a
Secretaria de Assistência Social Trabalho e Empreendedorismo podera aplicar a CONTRATADA,
as seguintes sanções
a) Advertência
b) Multas de
b.1) 10,0% (dez por cento) sobre o vaFor contratado, em caso dê recusa da LICITANTE
VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data
da notificação feita pela CONTRATANTE
b 2) 0,3% (três décimos por cento)"spbre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia
de atraso na entrega do objeto contratual, ate o limite de 30 (trinta) dias,
b.3) 2,0% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e
rescisão do pacto, a criterio da Rés peciva Secretaria, em caso de atraso superior :a 30(trinta)
dias na entrega dos produtos
b.4) Os valores das multas referidas nestas clausulas serão descontadas "ex-officio" da
CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de credito em seu favor
que mantenha junto a Respectiva Secretaria, Lndepndente de notificação ou iterpelação
judicial ou extrajudicial,
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com
a Secretaria de Assistência Social Trabalho e Empreendedorismo, pelo prazo de ate 05(cinco)
anos
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que a CONTRATANTE promova sua
reabilitação
11.2-As sanções previstas nos itens antecedentes serão aplicadas pela autoridade competente,
assegurados ao Contratado ou ao Adjudicatario, o contraditório e ampla defesa, nos seguintes
prazos e condições
a) de 05 (cinco) dias úteis nos casos de advertêna e de suspensão
b) de 10(dez) dias uteis daabertura de vista do proceso, no oSso de declaração de
inidoneidade para licitar com o Municipio de Dep Irapuan Pinheiro
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CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - DAS RESCISÕES CONTRATUAIS
12.1 - A rescisão contratual poderá ser
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enamerados
.
nos incisos 1 a XII do art. 78 da Lei Federal n 2 8.666/93;
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b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentda da
autoridade competente, reduzida a termo no processo Iicitatório, désd que haja conveniência
da Secretaria de Assistência Social Trabalho e Empreendedorismo;
c) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n 2 8.666/93, sem tlue
haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuizos regulamente comprovados,
quando os houver sofrido,
d) A rescisão contratual de que trata o inciso 1 do art. 78 acarreta as consequências previstas
no art. 80, incisos 1 a IV, ambos da Lei n2 8666/93
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DO FORO
13.1- Fica eleito o foro da Comarca de Dep Irapuan Pinheiro, Estado do Ceara, para dirimir
toda e qualquer controversia oriunda do presente edital, que não possa ser resolvida pela via
administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por maisprivilegiado que seja
E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 03 (três
vias para que possa produzir os efeitos legais

flen 1riniiin Pinheirn/CF 14 de Mun de ?fl1
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LOTE UNICO
N2
ESPECIFICAÇÕES
CESTAS BÁSICAS compostas por 18(dezoit0 itens, embaladas
individualmente em sacos plásticos contendo 32 (trinta e dois)
produtos cada com prazo mínimo de validade de 06 (seis)
meses conforme especificações abaixo

ITEM

DESCRIÇÃO

Arroz branco — tipo 1, constituídos
de grãos inteiros, com umiqade
isento
de
permitida
em
lei,
materiais
estranhos
sujidades
01
parasitas e larvas, acondicionado
em pacote de 1 kg. Prazo de
validade mínimo de 6 meses a partir
data de e ntrega
Feijão de corda grupo anão classe
cores tipo 1 umidade entre 12 e
14%, embalado em saco plástico de
polietileno transparente, pacotes de
02
1kg; data de fabricação e prazo de
validade de no mínimo 12 meses,
com registro no Ministério da
Agricultura
o produto
Leite em pó integral
devera ter registro no Ministério da
Saúde e atender as Portarjas451/97
do Ministerio da Saúde e 369/97 do
Ministério
da
Agricultura
e
bem
Abastecimento
como lá
Comissão
resolução
12/78
da
03
Nacional de Normas e Padrão para
CNNPA Acondicionado
alimentos
em embalagem de 1 Kg contendo
validade data
de
prazo
de
informações
fabricação
e
nutricionais.
Óleo de soja- extraído da soja por
processo de refinamento, obtido de
04
_____ espécie vegetal, isento de ranço e

UNIO

QTDE

UNO

300

UND

QTDE

MARCA

VR. UNIT.

VR. TOTAL

CI

1500

DO SITIO

R$ 4 75

R$ 7 125 00

PCT

600

DULAR

R$ 7,49

R$4 49400

.

.

KG,

600

FORTLEITE

v

4

R$ 17,00

R$ 10 200 00

..

:

....
R$949
:

PET

300

SOVA

R$2.847,OO

.:

05

06

07

08

09

lo

substâncias
estranhas,
acondicionado em frasco plástico
com 900m1 armazenado em caixa
com 20und, de características de
coloração clara, obedecendo a
requisitos de qualidade, odor, sabor
e isento de impurezas Prazo de
validade de no mínimo 6 meses a
partir da entrega do produto.
Açúcar cristal (pct de 1 kg cada)
contendo sacarose originário do
suco da cana, livre de fermentação
isento de matéria terrosa
de PtT
parasitas e detritos, animais : e
vegetais,
contendo
aproximadamente 99,2% de glicidio
Farinha de trigo (pct de 1 Kg cada)
produto obtido do trigo, sadio,
devidamente
limpo
isento de
matérias terrosas e parasitas, no
PCT
podendo estar úmida, fermentada
ou rançosa O produto devera estar
de acordo com a Resolução RDC 44
de 13/12/2002 - ANVISA.
Fécula de Mandioca
Produto
indicado para fazer Tapioca / Beiju
do jeito tradicional (precisa ser PCT
hidratada)
Embalagem com data
de fabricaç ã o e validade
Sal refinado e iodado, de primeira
qualidade (pct de 1 kg cada)
Formulado a partir de materias
primas selecionadas
sendo de
primeira qualidade ou seja no
devera conter substâncias estranhas
PCT
a sua constituição normal ou seja
isento de materias terrosas e
parasitas nopodendq estar úmida,
fermentada ou rançosa, devendo
obedecer a legislação vigente
Café (com selo da ABIC - ct de 500
grs cada) produto devidamente
selecionado, beneficiado torrado e
moído. O produto deve estar dentro
das normas legais e apresentar uma PCT
composição centesimal aproximada
de 5g de proteínas, 1,7g de lipídios e
13,4g de glícidios. Apresentar selo
de qualidade ABIC.
Macarrão fino tipo espaguete de PCT

300

SIMAO

.

R$ 3,49

R$1.047,00

.

300

FINNA

R$ 4,70

R$ 1.410 1 00

300

JURITI

R$ 4,35

R$ 1.305,00

300

VENESA

R$ 0,50

R$ 150,00

300

PURO

R$ 9,68

R$ 2.904, 100

PREDILETO

R$ 2,50
50:'

R$ 2.250 1 00

1

900
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semolina ou sêmola, com ovos,
embalado em pacotes de 500g,
condicionado em fardo de 10 kg,
com data de fabricação e prazo de
validade de no mínimo 06 meses
Fabricado a partir de matériasprimas sãs e limpas isentas de
matéria terrosa e parasita.
Mortadela
200 g Ingredientes
Carne mecanicamente separada de
ave (frango e/ou galinha e/ou peru
gordura suma pele suma amido
(5%) proteína de soja (4%)** carne
suma agua (2%) sal, miúdos sumos
(pode conter fígado, língua, rim
e/ou coração) açucar, regulador de
sódio,
acidez
lactato
de
aromatizantes: aromas naturais de
carne,
pimenta preta,
pimenta
vermelha
fumaça
e
aromas
idênticos
aos
naturais
de
e
noz moscada
cardamomo
estabilizantes
tripolifosfato
de
dissodico,
pirofosfato
sódio
e
antioxidante isoascorbato de sódio
econservador:nitritodesódio.
Biscoito popular doce composição
básica farinha de trigo e outras
permitidas
substâncias
acondicionado em saco plástico
impermeavel de 400g
popular
Biscoito
salgado
composição básica farinha de trigo e
outras
substancias
permitidas
acondicionado em saco plastico
impermeável de400g
Farinha de milho flcada 100%
farinha de milho flocada validade
mínima de 180 dias Embalaaem
de
dados
de
pacote
SOOg
identificação do produto marca do
fabricante
data de fabrmcaço
prazo de validade peso liquido e de
acordo com as normas e ou
resoluçôes vigentes na ANVISA

.

:

:•
.

....

,

12

.

.

..

.

LATA

i

:

..

.

.

...

.

GOSTOSINHA

R$ 1,35

R$ 2 025 00

'

PCT

300

ESTRELA

R$ 3,8 .9

R$ 1 167 00

PCT

300

ES TRELA

R 3 56

R$ 1 068 00

PCT

600

BONOMJLHO

R$ 1,65 1

R$ 990,00

R$ 11 40

R$ 840,00

.

13

14

.

15

16

1

Sabonete cremoso perfumado, com
contendo
creme
hidratante
YPE
UND
600
óleo/ácido graxo. Embalagem em
caixadepapelãode90a100g.
_____ ________ ______________
Papel higiénico branco, folha dupla, PCT
VISON
300

1
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R$2,37

.

__•:...

0.

_j

1

-
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macio picotado pacote com 04
unidades de 30 metros
com
Creme
dental
flúor
UND
embalagem com 90gr
Sabão em barra de glicerina barra
UND
com_200gr
-

-

300

SORRISO

R 245

R$ 735 09

300

YPE

R$ 2,01

R$ 60300

-

VALOR TOTAL

R$ 41.871,00

pâ g lna
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO- - CE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
EXTRATO DO CONTRATO
. .
PREGÃO ELETRÔNICO N2 2021.04.26.1-PE
CONTRATO NO1 . O
PARTES: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO E
MERCADINHO CACHOEIRA LTDA ME.
DATA DA ASSINATURA 14 DE MAIO DE 2021
VALOR R$ 41 871,00 (quarenta e um mil, oitocentos e setenta e um reais)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PREGÃO ELETRÔNICO N ° 2021.04.26.1-PE, A LEI FEDERAL N
8.666/93 - LEI DAS LICITAÇÕES PUBLICAS, C/C OS TERMOS DA LEI FEDERAL N2 10 520, DE
17/07/2002 E PELO DECRETO MUNICIPAL 024 DE 06 DE JUNHO DE 2018
OBJETO REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CESTAS
BÁSICAS PARA ATENDER FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
SOCIAL, AFETADAS PELO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE
DO CORONAVIRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E
EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE
PRAZO ATE 31/12/2021
SIGNATARIOS FRANCISCO LUES GONZAGA PINHEIRO— ~CADINHO CACHOEIRA LTDA ME
REPRESENTANTE E IRLANEA ALVES ALMEIDA— SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO
E EMPREEN DEDO RISMO
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A SER PUBLICADO EM 14 DE MAIO DE 2021
"QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA"

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
AVENIDA DOS TRÊS PODERES, CENTRO 1 CEP 63 645-000 1 DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
NP) 12464103/0001 911 EMAt pnidpadm@gmasI coro

