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MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL nº 014/2019 

 

 CONTRATO Nº 2019.0335 

 

TERMO DE CONTRATO DE REGISTRO DE PREÇO 

DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS 

NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

CONSTANTES NAS SOLICITAÇÕES DAS 

SECRETARIAS REQUISITANTES E UNIFICADAS NO 

ANEXO I DESTE EDITAL., QUE ENTRE SI CELEBRAM 

O MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO/RN, POR 

INTERMÉRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E A 

EMPRESA A. DE P. MEDEIROS E SILVA - ME, NA 

FORMA E CONDIÇÕES ABAIXO ESTABELECIDAS: 

 

O MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO, Pessoa Jurídica de Direito Público da Administração 

Direta, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº. 08.355.489/0001-26, com sua sede na Rua Padre Tertuliano 

Fernandes, 21, Centro, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado no 

Município de Doutor Severiano – RN, portador do CPF n° 098.470.814-68, e cédula de identidade n° 

332.236 SSP/PB, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado: 

 

A empresa A. DE P. MEDEIROS E SILVA - ME, Pessoa jurídica de direito Privado, inscrita no 

CNPJ sob nº. 19.551.568/0001-29 com sede na PADRE TERTULIANO, 32, Município de Doutor 

Severiano/RN, neste ato representado (a) por seu Sr(a). AURICELIA DE PAULA MEDEIROS E 

SILVA, portador(a) do CPF sob nº 050.924.334-77, doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA, têm entre si justo e avançado, e celebram o presente Instrumento, do qual são 

partes integrantes o Edital do Pregão nº. 014/2019 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, 

sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da 

Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1. O presente Contrato tem como objetivo o Registro de preço destinado a aquisição de gêneros 

alimentícios, a fim de atender as necessidades da administração, conforme especificações e 

quantitativos constantes nas solicitações das secretarias requisitantes e unificadas no anexo I deste 

edital. conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência e  seu Anexo I, parte 

integrante Pregão nº 014/2019   

 

1.2. Lista de itens contratados: 

 
Item Especificação  Unid. Qtde. Marca/Modelo Valor unitário Valor Total 

0001 Abobora: intacta com todas as partes 
comestíveis aproveitáveis (aspecto, cor e sabor 
característicos). 

KG 38,2  3,50  133,70 

0002 ACHOCOLATADO EM PÓ: Em pacotes de 400 
gramas, livre de insetos e impurezas que 

PCT 145  4,49  651,05 
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comprometam o consumo ou o armazenamento. 
A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação e procedência como a 
marca do fabricante, data de fabricação, número 
de lote, informações nutricionais, prazo de 
validade não inferior 120 dias da data da entrega 
do produto, peso líquido e estar de acordo com 
a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de 
Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA. 
 

0003 ALHO GRAÚDO: De primeira, peso líquido de 1 
kg, sem réstia. Graúdo do tipo comum, cabeça 
inteira fisiologicamente desenvolvido, com 
bulbos curados, sem chocamento, danos 
mecânicos ou causado por pragas. Embalagem 
com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso líquido. O 
produto deverá estar de acordo com a 
Resolução 12/78 da Comissão Nacional de 
Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA. 
 

KG 17  24,45  415,65 

0004 ARROZ BRANCO: Tipo I, 1ª qualidade, não 
parboilizado, polido, classe longo fino, de 
procedência nacional e ser de safra corrente. 
Embalagem plástica resistente, transparente, 
incolor, capacidade de 1 kg em plástico atóxico, 
termosoldado. Isento de mofo, de odores 
estranhos e de substâncias nocivas (Não 
apresentar manchas escuras , brancas, 
avermelhadas ou esverdeadas e não ter sabor 
ardido). Selecionados eletronicamente grão em 
grão. Validade: mínima de 12 meses a contar a 
partir da data de entrega. 

KG 228  3,39  772,92 

0005 ARROZ PARBOILIZADO: Acondicionado em 
embalagem de 1 kg,  contendo no mínimo 90% 
de grãos inteiros com no máximo 14% de 
umidade e com valor nutricional  na porção de 
50 g contendo no mínimo: de 37 gramas de 
carboidratos, 4 g de  proteínas e 0 de gorduras 
totais. Com rendimento após o cozimento de no 
mínimo 2,5 vezes a mais do peso da cocção, 
devendo também apresentar coloração branca, 
grãos íntegros e soltos após cozimento. 

KG 334  3,39  1.132,26 

0006 AÇÚCAR REFINADO: Cristal de cana, 1ª 
qualidade, de procedência nacional, ser de safra 
corrente. Isento de mofo, fermentação, odores 
estranhos e substâncias nocivas. Embalagem 
primária em pacote de 1 kg, transparente, em 
plástico atóxico, incolor, termossoldado. A 
embalagem secundária deve ser fardo, 
resistente, suportando o transporte sem perder 
sua integridade, totalizando peso líquido de 30 
Kg. Validade: mínima de 12 meses a contar a 
partir da data de entrega. 

KG 217  2,59  562,03 

0007 BATATA INGLESA: In Natura, de primeira, 
entregues em sacos plásticos transparentes de 
primeiro uso, com as cores características, de 
tamanhos uniformes (médio a grande), 
consistentes ao toque e isentas de partes 
amassadas ou batidas, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de 
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 26  6,80  176,80 

0008 BETERRABA, com folhas e talos, de primeira 
qualidade, não perfuradas, sem parasitas 
aderidos. Bulbos de tamanhos médios, 
uniformes, sem ferimentos, firme, sem corpos 
estranhos ou terra aderido à superfície. 

KG 32  3,20  102,40 

0009 BISCOITO DOCE MAIZENA: 1ª qualidade, PCT 132  3,25  429,00 
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Produzido a partir de matérias - primas sãs e 
limpas, sem corante, isenta de matéria terrosa, 
parasitas e detritos animais e vegetais. 
Aparência: massa bem assada, sem recheio, 
sem cobertura, não serão aceitos produtos 
murchos. Cor, cheiro e sabor próprios. 
Embalagens plásticas internas de 400 g. 
Validade: mínima de 9 meses a contar da data 
de entrega. 

0010 BISCOITO SALGADO: Tipo Cream-Cracker; 1ª 
qualidade, Produzido a partir de matérias-primas 
sãs e limpas, sem corante, isenta de matéria 
terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. 
Aparência: massa bem assada, sem recheio, 
sem cobertura, não serão aceitos produtos 
murchos. Cor, cheiro e sabor próprios. 
Embalagens plásticas internas de 400 g. 
Validade: mínima de 09 meses a contar a partir 
da data de entrega. 

PCT 232  3,25  754,00 

0011 BISCOITO SALGADO MINI: Tipo cream 
crackerou similar em pacotes de 400g , com 
ingredientes como farinha de trigo fortificada 
com ferroe ácido fólico (vitamina B9) gordura 
vegetal, açucar invertido, açucar refinado, sal 
refinado, fermento químico bicarbonato de 
sódio, estabiliuzante lecitina de soja e 
aromatizante. a embalagem devera contem 
externamente os dados e procedencias como a 
marca do fabricante, data de fabricação, numero 
de lote, informações nutricionais, prazo de 
validadenao a inferior a 120 diaspeso líquido e 
estar de acordo com a resolução 12/78 da 
comissão Nacional de Normas e Padrões para 
Alimentos-CNNPA 

PCT 126  3,25  409,50 

0012 CEBOLA NACIONAL:  Cebola amarela de 
primeira qualidade, tipo salada, lisa, com polpa 
intacta e limpa, com coloração e tamanho 
uniformes típicos da variedade, sem brotos, 
rachaduras ou cortes na casca, 
manchas,machucaduras, bolores ou outros 
defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade. Livre da maior parte possível de terra 
aderente à casca e de resíduos de fertilizantes. 
Isenta de umidade externa anormal. De colheita 
recente. 

KG 106  5,20  551,20 

0013 CENOURA: In Natura, de primeira, entregues 
em sacos plásticos transparentes de primeiro 
uso, com as cores características, de tamanhos 
uniformes (médio a grande), sem ferimentos ou 
defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou tenros 
aderida à superfície externa.  Apresentando 
grau de maturação tal que lhe permita suportar 
a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de 
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 
 

KG 134  5,50  737,00 

0014 CHUCHU:  Intacta com todas as partes 
comestíveis aproveitáveis (aspecto, cor e sabor 
característicos); 1° qualidade. 

KG 52  3,59  186,68 

0015 COENTRO EM PÓ: Sementes de coentro 
moídas, sem glúten embalagem de 10g. 

PCT 161  0,99  159,39 

0016 COLORÍFICO EM PÓ: A base de urucum, em 
pacotes plásticos de 100 g, sem adição de sal, 
inviolados e livre de impurezas. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência como a marca do 
fabricante, data de fabricação, número de lote, 
informações nutricionais, prazo de validade não 
inferior 120 dias da data da entrega do produto, 
peso líquido e estar de acordo com a Resolução 

PCT 252  0,59  148,68 
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12/78 da Comissão Nacional de Normas e 
Padrões para Alimentos – CNNPA. 
 

0017 Condimento, apresentação industrial, matéria-
prima Cominho, aspecto físico pó. Embalagem 
de 100g. 

PCT 6  0,99  5,94 

0018 EXTRATO DE TOMATE: Embalagem com peso 
líquido de 340 g, extrato concentrado, isentos de 
peles e sementes, acondicionado em 
embalagens plásticas, íntegras, resistentes, 
vedado. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e 
procedência como a marca do fabricante, data 
de fabricação, número de lote, informações 
nutricionais, prazo de validade não inferior 120 
dias da data da entrega do produto, peso líquido 
e estar de acordo com a Resolução 12/78 da 
Comissão Nacional de Normas e Padrões para 
Alimentos – CNNPA. 

UND 154  1,99  306,46 

0019 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO 01: 
Pacote de 1 kg- deverá se fabricada a partir de 
matérias primas sãs e limpas isentas de 
matérias terrosas e parasitos. Não poderá estar 
úmida ou rançosa  com umidade máxima  de 
14%  p/p, com acidez máxima de 2% p/p, com 
no mínimo de 6%  p/p de proteína. 

KG 42  3,45  144,90 

0020 FARINHA DE MILHO PRÉ-COZIDA: Amarelos, 
finos, sem sal, embalagem com 500g, em 
pacotes plásticos, limpos, não violados, 
resistentes. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e 
procedência como a marca do fabricante, data 
de fabricação, número de lote, informações 
nutricionais, prazo de validade não inferior 120 
dias da data da entrega do produto, peso líquido 
e estar de acordo com a Resolução 12/78 da 
Comissão Nacional de Normas e Padrões para 
Alimentos – CNNPA. 

PCT 319  0,99  315,81 

0021 LARANJA, pêra de primeira qualidade - peso 
médio 200g, casca lisa livre de fungos. 

KG 182  3,45  627,90 

0022 LEITE DE SOJA EM PÓ SEM LACTOSE: 
Alimento com proteína isolada de soja para 
dietas com restrição de lactose. Composição: 
ingredientes a base de proteína isolada de soja, 
(proteína isolada de soja, óleo de palma, xarope 
de milho, açúcar, fosfato de cálcio, citrato de 
potássio, fosfato de potássio dibásico, sal, 
fosfato de magnésio, acido ascórbico, óxido de 
zinco, pirofosfato férrico, pantotenato de cálcio, 
vitamina B2, Vitamina A, niacinamida, vitamina 
B6, mononitrato de tianina, iodeto de potássio, 
vitamina B9, D3, B12; emocificantes: lecitina e 
mono e diglicerídeos de ácidos graxos 
aromatizante e corante natural betacaroteno) 
açúcar maltodextrina e aroma idêntico ao natural 
de baunilha. Embalagem de 300 g.  
 

UND 12  18,95  227,40 

0023 MACARRÃO ARGOLA: Tipo argola de 
semolinha ou sêmola, embalados em pacote de 
500g de plástico transparente, inviolados, livre 
de impurezas, insetos ou micro-organismos a 
embalagem deverá conter externamente os 
dados  e procedência como marca do 
fabricante, data de fabricação, número de lote, 
informações nutricionais , prazo de validade não 
inferior a 120 dias da data de entrega do 
produto, peso líquido e estar de acordo com a 
Resolução 12/78 da Comissão Nacional de 
Normas e padrões para Alimentos- CNNPA. 
 

PCT 42  3,85  161,70 

0024 MACARRÃO: Espaguete com ovos, PCT 255  1,98  504,90 
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procedência nacional, 1ª qualidade, isento de 
mofo (manchas esverdeadas com pontos 
brancos e cinza), de odores estranhos e de 
substâncias nocivas. Embalagem tipo sacos de 
polietileno, termossoldada, transparentes, 
atóxicos e resistentes, contendo 500 g. Prazo 
mínimo de validade de 12 meses a contar a partir 
da data de entrega. 

0025 MACARRÃO PARAFUSO- para macarronada, 
cor amarelo, obtido pelo amassamento da 
farinha de trigo especial, ovos e demais 
substâncias permitidas, isento de corantes 
artificiais, sujidades, parasitas, 
admitindo umidade máxima de 
13%,acondicionado em saco plástico 
transparente, atóxico, com 500 gm, e validade 
mínima de 1 ano a partir da data de entrega. 
 

PCT 76  3,85  292,60 

0026 MACAXEIRA: IN natura de primeira, entregues 
em sacos plásticos transparente de primeiro 
uso,  com as cores caracteristicas, de 
tamanhos uniformes (médio e grande) sem 
ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos 
estranhos ou tenros aderida da superfície 
externa. Apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita suportara manipulação, o 
transporte e a conservação em condicções 
adequadas para o consumo. com ausencia de 
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com 
aResolução 12/78 da Comissão Nacional de 
Normas e padrões para Alimentos- CNNPA. 

KG 66  2,28  150,48 

0027 MAMÃO: In Natura, de primeira, com 80 a 90% 
de maturação, entregues em sacos plásticos 
transparentes de primeiro uso, com as cores 
características, de tamanhos uniformes (médio a 
grande), sem ferimentos ou defeitos, tenras, 
sem corpos estranhos ou tenros aderida à 
superfície externa.  Apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de 
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 122  1,88  229,36 

0028 MANJERIÇÃO: Ingredientes: Folhas de 
majericão, desidratadas e picadas. Sem glúten. 
Embalagem de 100g. 

PCT 6  0,98  5,88 

0029 MILHO DE MUNGUNZÁ: AmarelO, 1ª 
qualidade, isenta de matéria terrosa, fungos ou 
parasitas e livre de umidade e fragmentos 
estranhos. Embalagem: saco plástico 
transparente atóxico. Peso líquido de 500 g,com 
validade mínima de 4 meses a contar da data da 
entrega; Deve apresentar na embalagem a 
identificação do fornecedor e telefone, nome do 
produto, peso, prazo de validade e informações 
nutricionais. 
 

PCT 172  1,48  254,56 

0030 MINI BOLO: Embalados em 10 unidades em um 
total de aprox. 350 g. Preparado com ovos, 
açúcar, leite em pó, margarina, fermento e água 
tratada, embalados em papel filme devidamente 
acondicionados em bandejas de papel – não 
reciclado e adequado para este tipo de produto, 
com dados de identificação do produto, marca 
do fabricante, prazo de validade, de acordo com 
a Resolução 12/78 da  CNNPA. 

PCT 164  2,99  490,36 

0031 ORÉGANO Condimento, apresentação natural, 
matéria-prima aspecto físico granulado. 
Embalagem de 100g. 

PCT 4  0,99  3,96 

0032 OVOS DE GALINHAS - BANDEJA C/ 15 UND - 
Sem rachaduras, tamanho médio, com peso de 

UND 109  6,49  707,41 
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aproximadamente 60g. Produto fresco, sem 
manchas ou sujidades, cor, odor ou sabor 
anormais; acondicionados em embalagem 
apropriada. Proveniente de avicultor com 
inspeção oficial, devendo atender às exigências 
do Regulamento interno de inspeção de 
Produtos de Origem Animal. Embalados em 
bandejas com 15 und. 

0033 PIMENTA DO REINO Condimento, 
apresentação industrial, matéria-prima, aspecto 
físico pó. Embalagem de 100g. 

PCT 4  0,99  3,96 

0034 PÃO DE HOT - DOG: Composto de farinha de 
trigo, água, sal e fermento químico. Deverão ser 
acondicionados em pacotes de 500 g com 10 
unidades de 50 g cada, em saco de polietileno 
atóxico, resistente e transparente, de forma a 
manter a integridade do produto. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais e quantidade do produto, com prazo 
de validade mínimo de 48 horas a partir da 
entrega. 

PCT 249  3,98  991,02 

0035 SAL REFINADO IODADO: Pacote com 1 kg. 
Com granulação uniforme e com cristais 
brancos, com no mínimo 98,5% de cloreto de 
sódio e com dosagem de sais de iodo de no 
mínimo 10 mg e máximo e máximo de 15 mg de 
iodo por quilo. Conforme regulamentações da 
ANVISA. 

KG 72  0,55  39,60 

0036 SALSA DESIDRATADA: Também conhecida 
como salsinha, desidratada. Embalagem de 
100g. 

PCT 3  0,99  2,97 

0037 TOMATE NACIONAL: In Natura, de primeira, 
entregues em sacos plásticos transparentes de 
primeiro uso, com as cores características, de 
tamanhos uniformes (médio a grande), com 
aproximadamente 80% de maturação, sem 
ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos 
estranhos ou tenros aderida à superfície 
externa. Apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a 
Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 102  5,25  535,50 

0038 ÓLEO DE SOJA.Características Técnicas: Óleo 
de soja refinado, 100% natural. Não deve 
apresentar embalagem frágil, com ferrugem, 
mistura de outros óleos, cheiro forte e intenso, 
volume insatisfatório. Embalagem: 
Acondicionada em recipientes (de latas, ou 
recipiente de plástico), de 900 ml, não 
apresentado ferrugem, amassamento, 
vazamento e abaulamento. Prazo de validade: 
Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. 
A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes 
informações: nome e/ou marca, ingredientes, 
data de validade, lote e informações nutricionais. 

UND 55  4,19  230,45 

  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 

 

2.1. O valor deste contrato, de R$ 13.555,38 (treze mil quinhentos e cinqüenta e cinco reais  e trinta 

e oito centavos). 

 

2.2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada 

http://www.doutorseveriano.rn.gov.br/
mailto:licitacao@doutorseveriano.rn.gov.br


  
Estado do Rio Grande do Norte 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO 

CNPJ: 08.355.489/0001-26 
Rua Pe. Tertuliano Fernandes, 21 – Centro. CEP: 59910 000. Tel.:(84) 3356 0002 
www.doutorseveriano.rn.gov.br – e-mail: licitacao@doutorseveriano.rn.gov.br  

 

 

pela CONTRATADA no Pregão Presencial nº. 014/2019 e na Cláusula Primeira deste instrumento 

são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer 

obrigação quanto a sua execução ou pagamento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL 

 

3.1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Presencial nº 014/2019  

realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais 

normas vigentes. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

4.1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas 

contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da 

Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 

8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

 

5.1. O prazo de vigência deste Contrato será da data de sua Assinatura até 25 de Outubro de 2019, 

com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de 

expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

 

6.1. Caberá ao CONTRATANTE: 

6.1.1. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do 

CONTRATANTE para a entrega dos produtos; 

6.1.2.  Impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato; 

6.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

empregados da CONTRATADA; 

6.1.4. Devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos; 

6.1.5. Solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pela 

Secretaria Municipal Requisitante; 

6.1.6 - Solicitar, por intermédio de Autorização do Fornecimento expedida pela Secretaria 

Municipal requisitante, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato; 

6.1.7 - Comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos 

e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

 

7.1. Caberá à CONTRATADA: 

7.1.1 - Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos 

serviços, tais como: 

a) Salários; 

b) Seguros de acidentes; 

c) Taxas, impostos e contribuições; 
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d) Indenizações; 

e) Vale-refeição; 

f) Vales-transportes; e 

g) Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

7.1.2 - Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, 

porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

7.1.3 - Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, 

devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem 

e às normas disciplinares do CONTRATANTE; 

7.1.4 - Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do 

CONTRATANTE; 

7.1.5 - Responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE 

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a prestação do fornecimento do produto, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 

CONTRATANTE; 

7.1.6 - Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do 

CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o 

fornecimento do produto; 

7.1.7 - Efetuar a entrega no local indicado na Autorização de Fornecimento, conforme 

cronograma de entrega e após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pela 

Secretaria Municipal de Requisitante ou servidor designado para este fim, ou mesmo pela Gerência 

de Compras; 

7.1.8 - Efetuar a prestação de serviço nos horários constantes na Autorização de Serviço, 

conforme a necessidade, após o recebimento da Autorização de serviço da secretaria requisitante ou 

servidor designado para este fim, ou mesmo pela Gerência de Compras; 

7.1.9 - Efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pela 

Secretaria Municipal de Requisitante; 

7.1.10 - Comunicar a Secretaria Municipal Requisitante do CONTRATANTE, por escrito, 

qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e 

7.1.11 - A obrigação de manterem-se, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no Pregão Presencial nº 014/2019.  

 

7.2. O objeto desta licitação deverá ser fornecido ou realizado no prazo de 24 horas após a assinatura 

do contrato e recebimento da ordem de fornecimento, podendo variar segundo as necessidades da 

administração. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS. 

 

8.1. À CONTRATADA caberá, ainda: 

8.1.1 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez 

que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 

8.1.2 - Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, 

forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda 

http://www.doutorseveriano.rn.gov.br/
mailto:licitacao@doutorseveriano.rn.gov.br


  
Estado do Rio Grande do Norte 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO 

CNPJ: 08.355.489/0001-26 
Rua Pe. Tertuliano Fernandes, 21 – Centro. CEP: 59910 000. Tel.:(84) 3356 0002 
www.doutorseveriano.rn.gov.br – e-mail: licitacao@doutorseveriano.rn.gov.br  

 

 

que acontecido em dependência do CONTRATANTE; 

8.1.3 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas 

ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e 

8.1.4 - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação deste Contrato. 

 

8.2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item 

anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, 

nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia 

expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

 

9.1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

9.1.1 - Expressamente proibida à contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 

CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato; 

9.1.2 - Expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se 

houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e 

9.1.3 - Vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste 

Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

10.1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado pela Secretaria requisitante ou servidor designado 

para esse fim, ou mesmo pela Gerência de Compras, representando o CONTRATANTE, permitida a 

contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 

 

10.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Coordenador Administrativo 

da Secretaria Municipal Requisitante designado para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade 

Competente da PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO, em tempo hábil para a 

adoção das medidas convenientes. 

 

10.3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, 

durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for 

necessário. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO 

 

11.1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá a Secretária (o) ou 

servidor designado pela Secretaria Municipal Requisitante do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA 

 

12.1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação 

orçamentária EXERCICIO 2019. E terá a seguinte dotação orçamentária:  
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Órgão 02-GABINETE DO PREFEITO 

Unidade Orçamentária 06-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 

Projeto/Atividade 2089-FNDE /  PNAE - Alimentação Escolar 

Classificação Econômica 3.3.90.30.00-Material de Consumo 

SubElemento 3.3.33.33.33.33-PADRÃO 

 

 

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 

 

13.1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo 

CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao 

fornecedor no prazo de 30 (trinta) dias contados da apresentação dos documentos junto a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO. 

 

13.2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de 

comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, 

Tribunal do Trabalho, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em 

original ou em fotocópia autenticada. 

 

13.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os 

produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as 

especificações apresentadas e aceitas. 

 

13.4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas 

ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato. 

 

13.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira 

por atraso de pagamento. 

 

13.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira 

devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento 

da parcela, ser a seguinte: 

EM = I x N x VP 

Onde: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX) 

____ 

365 

I = (6/100) 

_______ 

365 

I = 0,0001644 
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TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

      13.6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser 

apresentada posteriormente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

14.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos nos Arts. 57 e/ou 65 da Lei 8.666/93, 

desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 

justificativas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

 

15.1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato 

poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto 

no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n. º 8.666/93. 

 

15.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar na mesma condição licitada os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser 

contratado. 

 

15.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as 

supressões resultantes de acordo celebradas entre as partes contratantes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 

 

16.1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais 

obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

16.1.1 - Advertência; 

16.1.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de 

inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 

16.1.3 - Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o 

máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, 

injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à 

solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima 

deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial; 

16.1.4 - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o 

máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, 

injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à 

solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima 

deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial; 

16.1.5 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração da PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO, por até 2 (dois) anos. 

 

Obs.: as multas previstas nos subitens 16.1.1 a 16.1.5 desta Condição serão recolhidas no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial. 
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16.2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, a CONTRATADA que: 

16.2.1 - Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato; 

16.2.2 - Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

16.2.3 - Comportar-se de modo inidôneo; 

16.2.4 - Fizer declaração falsa; 

16.2.5 - Cometer fraude fiscal; 

16.2.6 - Falhar ou fraudar na execução do Contrato; 

16.2.7- Não celebrar o contrato; 

16.2.8- Deixar de entregar documentação exigida no certame; 

16.2.9- Apresentar documentação falsa. 

 

16.3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua 

inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couberem às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 

 

16.4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 

Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta 

Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 

16.5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do 

CONTRATANTE, poderá ser aplicado à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando 

dos pagamentos a serem efetuados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

 

17.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 

77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

 

17.2. A rescisão do Contrato poderá ser: 

17.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos 

casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a 

CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

17.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 

que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE; 

17.2.3 - Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 

17.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

17.3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

Obs.: O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo por mútuo acordo ou 

conveniência administrativa, devendo as partes notificar com 15 (quinze) dias de antecedência, não 

cabendo nenhum valor a título de reclamação, indenização ou qualquer outro título, presente ou 
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futuramente, sob qualquer alegação ou fundamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA  

CONTRATADA 

 

18.1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão Presencial nº. 014/2019 - Cert cuja 

realização decorre da autorização do Sr. FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA, e da proposta da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 

 

19.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de SÃO MIGUEL, com 

exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas) vias de 

igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas 

representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

 

 

 

Doutor Severiano/RN, em 17 de Setembro de 2019. 

 

 

________________________________________________ 

 
[ORDENADOR_UNIDADE_ORCAMENTARIA] 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DR SEVERIANO 

CNPJ/MF Nº 08.355.489/0001-26 

CONTRATANTE 

 

 

________________________________________ 

AURICELIA DE PAULA MEDEIROS E SILVA 

CPF: 050.924.334-77 

A. DE P. MEDEIROS E SILVA - ME 

C.N.P.J.: 19.551.568/0001-29 

CONTRATADA (O) 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1.___________________________________________________________________________ 

C.P.F.: 

http://www.doutorseveriano.rn.gov.br/
mailto:licitacao@doutorseveriano.rn.gov.br


  
Estado do Rio Grande do Norte 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO 

CNPJ: 08.355.489/0001-26 
Rua Pe. Tertuliano Fernandes, 21 – Centro. CEP: 59910 000. Tel.:(84) 3356 0002 
www.doutorseveriano.rn.gov.br – e-mail: licitacao@doutorseveriano.rn.gov.br  

 

 

 

2.___________________________________________________________________________ 

C.P.F.: 
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