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Prefeitura Municipal de Quadra 
" Capita / do M i lho Br anco" 

Paço Municipal José Darci Soares 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0 49/2020 
PREGÃO PRESENCIAL 08/2020 

CONTRA TO 28/2020 

CONTRA TO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA E A 
EMPRESA SUZAN FOOD REFEIÇÕES E 
ALIMENTOS L TOA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, inscri!a no CNPJ sob nº 01.612.145/0001-06, isenta de 
Inscrição Estadual, com sede na Rua José Carlos da Silveira, 36, na cidade de Quadra, neste ato 
representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Luiz Carlos Pereira, portador de cédula de identidade 
RG nº. 15.342.880-6 SSP/SP, do CPF/MF n.º 026.830.888-84, brasileiro, divorciado, residente e 
domiciliado na Rua Cel. Coméíio Vieira de Camargo nº 210, na cidade de Quadra, Estado ele São 
Paulo, doravante designado CONTRATANTE, e a empresa SUZAN FOOD REFBÇÕES E 
ALIMENTOS L TOA, inscrita no CNPJ sob nº 07.223.579/0001-09, com sede na Rua lpiranga, 1.635, 
Jardim Santista, Mogi das Cruzes/SP, CEP: 08730-000, Estado de São Paulo, representada pelo 
Sócio Proprietário, Sr. Antonio Ca~os Simples, brasllelro, casado, portador de Cédula de Identidade 
RG nº 28.845.535-6 SSP/SP e CPF n• 276.315.468-94, residente e domiciliado na Rua Padre 
Eustáquio. nº 1169, Vila Amorim, no municipio de Suzano, Estado de São Paulo, CEP: 08610-010,na 
qualidade de vlncedora do Pregão Presencial nº 08/2020, doravante denominada CONTRATADA, 
nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações, Lei Federal nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, fümam o presente conlrato, com as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1- Aquisição de gêneros alimentícios e de higiene, com fomecimen1o parcelado, conforme 
especificações constantes do Termo de Referência -Anexo Ido Edital. 

1.2- Consideram-se partes integrantes deste instrumento, como se nele estivessem transcritos, os 
seguintes documentos: 
a) Edilal do Pregão Presencial nº 08/2020 e seus Anexos; 
b) Propos!a de 22 de outubro de 2020, apresentada pela CONTRATADA; 
e) Ata da sessão do Pregão nº 08/2020. 

1.3- O valor 1nic1al atualizado deste contraio poderá sofrer, nas mesmas condições, acréscímos ou 
supressões no,iermos do artigo 65, § 1 º da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA· DOS PRAZOS DE VIG~NCIA 

2.1- Este contraio vigorará de 03/1112020 a 02/1112021. 

. 
CLÁUSULA TERCEIRA • CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, DE RECEBIMENTO E 
SANEAMENTO DE IRREGULARIDADES 
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3.1- A CONTRATADA obriga-se a fornecer o obJeto a ela adjudicado, conforme especificações e 
condições estabelecidas no Edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no 
caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no Edital. 

' 3.2- O objeto deverá ser entregue conforme orientação a constar do pedido de fornecimento expedido 
pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Quadra, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis 
a contar do recebimento do Pedido de Fornecimento (contagem do prazo lnk:ia no primeiro dia 
útil seguinte ao do recebimento do pedido). 

31.1. Os ilens solicitados deverão ser entregues em caixas de papelão, sendo duas caixas, uma com 
produtos alimentícios e outra com produtos de higiene. 

3.3 • Por ocasião da entrega, o produto terá suas características confrontadas com as especificalX)es 
contidas no edital e na proposta ofertada durante o certame licitatório, prtnclpalmente no tocante à 
unidade de fornecimento e à marca indicada, sob pena de recusa de recebimento. 

3.4- Constatadas irregularidades no objeto, o CONTRATANTE, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis, poderá: 
a) Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Termo de Referência 
anexo ao Ed1tatfdeterrninando sua substituição/correção; 
b) Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes. 

3.5- As irregularidades deverão ser sanadas de acordo com a indicação do CONTRATANTE, 
mediante notificação, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. 

3.6- O recebimento não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade, na forma da lei, pela 
qualidade, correção e segurança dos produtos entregues. 

3.7- Correrão por conta da CONTRATADA as despesas para eletivo atendimento ao objeto licitado, 
tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, e a 
entrega deverá ocorrer sem prejuízo dos serviços normais do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA QUARTA· VALOR, RECURSOS E PAGAMENTO 

4.1- O valor global do presente contrato é de R$ 64.800,00 (sessenta e qualro mil e oitocentos reais). 
conforme valor• unitários constantes de Planilha Anexa a este Conlrato e Ata da Sessão do Pregão 
0812020: 

PRODUTOS QUANT. QUANT. 
VALOR VALOR TOTAL EtlMEDtDAS 

ARROZ AGULINHA TIPO 1 • arroz 
egtAhinha, loogo. fino, bpo1, 

oons111uido de grãos inteios, isento de 
suJidades e mateliais esllanhos. 

720 PACOTE OE 5 KG R$17,00 RS 12.240,00 acood1c1011ados em saco plâslico 
transparenle e resislenle de SkQ, . 

roltAado de •COldo com a legislação 
vigente . 
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FEIJÃO CARfjCA TIPO 1 • feijão 
carioqu1nhe, I,po 1, novo conSbluldo 
de grãos mle,ros, isento de materiais 

terroso, sujdades e misturas de OUlras 
1.440 variedades e espécies, em PACOTE OE 1 KG R$ 7,60 R$ 10.944,00 

embalagem plá$6ca atóxica, 
lranspa1&nte devidamenle 
rotulado e pesando 1 kg 

LEITE EM PÓ INTEGRAL - lei1e em 
pó, tradicional. lni,edien1es ferie 

720 PACOTE DE 0,400 G R$9,28 RSG.681,60 integral, vitam.nas (e, a e d) e 
pirolosfato férrico. Não contem ~úten 

FARINHA DE TRIGO · farinha de trigo 
1 kg Com quantidades milmes· 6g de 
prolelnas, 1g t alimentar 2mg de 

ferro e 75 mog/ de ácido lol,co.Com 
360 PACOTE DE 1 KG RS 3,35 R$ 1.ZOll,00 quantidades mâ11mas: 1g gorduras 

lola1s, f80kc:al, Valor energético e 40g. 
Carooidratos. Sem adição de sódio e 

go«lura (saturedas/ht!llS) 

FARINHA DE MILHO AMARELA · 
360 oomposição bàsic8 padrão PACOTE 1KG R$3,50 RS 1.250,00 

MISTURA PARA BOLO (SABORES) • 
360 PACOTE O 450GRS RS4,20 R$1.512,00 composição báSIC8 pamo 

FUBÂ • Com quantidades mlnimas de 
5,0g de proleinas, 1,0g de lha 

elimenlar, 2, 0mg Ferro, 75mog/JJg de 

R$ 1,98 R$ 712,80 
• Ácido Fólico. Com qt1arildades 360 PACOTE DE 0,500 G 

milx,mas de: 1,lg de Q<l(dura totais. 
Sem adição de sódio, gorduras 

saturadas e lrans. 
' 

/ AÇUCAR CRISTAL· de 1• • contendo 
no mínimo 99,3% de calboldrato por 

porção, devera ser febncado de cana-
360 PACOTE OE 5KG R$11,30 R$4.068,00 

~ 
de-açúcar l1VTe de lermen!açilo, isen1o 
de maténa terrosa de parasitas e de 

detritos de anineis ou vegetal 

CAFÉ TORRAOO MOIDO • Café Q~ lorradolmoido SOOgr oom Selo 360 PACOTE DE 0,500 G RS Q. 15 RS 2.934,00 
de Pureza ABIC 

' 
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.. 
ACHOCOLA TAOO EM Pó · · cacau 

em pósolo'.Nel (Mii•mo de 32%), 
açúcar, aromatizante, outros 

ingredientes que não descaracterizem 720 PACOTE DE 0,250 G R$ 3,55 R$2.556,00 
o produto e permitido na legislação e 

outros aditivos permitilos na 
l~çiío 

ÓLEO OE SOJA REFINADO • áeo 
vegetal de soja. refinado, tendo sofrido 

720 Pl'00BS80 tecnológíco FRASCO OE 900 ML R$4,60 RS 3.312,00 
adequado 00ITl dosagem 

SAL REFINADO · reinado, iodado, 
com granulação informe e 00ITl 

cristais brnn<x:>s, com no mínimo de 
98,5% de clof: de sódio e com 
dosagem de s de lodo de no 360 PACOTE DE 1 KG R$1,90 R$88◄,00 

mini'no 10 mg e o máximo de t 5 mg 
de iodo por quilo de acordo com a 

legislação federal 

MACARRÃO PARAFUSO · Macarriio 
parafuso admitindo unidade máxima 

de 12%e proieine mínima 11%, 360 
aoondiciooados e rotulados 

PACOTE DE 0,500 G RS 2,98 R$1.0T2,80 

adequadamente. 

MOLHO OE TOMA TE • Sache Exlrato 
de tomate s1mpes, contendo no 720 SACHE 0,340 G RS 2,05 RS f.if76,00 

mmrno de 350grs 

QUEIJO RALAOO • composição 
360 PACOTE DE 0,050 G R$3,33 RH.198,80 bêsp padrão 

SARDINHA - - comestivel, preparada 
com pescado fresco, fimpemos, 

ev,.soerado, cozido, imeisa em oleo 
720 LATA DE 0,125G R$4,00 R$ 2.880,00 comestível.lngred•entes: sardinhas, 

água de const,tt.içiío (ao proprio soco), 
óleo comestível e sal. ! • 

MAIONESE • compog1ção bàsioa 
360 SACHE DE 0,200 G RS2,46 RS 885,60 padrão 

SELETA DE LEGUMES -composição 
360 LATA DE 0,200G R$ 2,95 R$ 1.0t!2,00 básica padrão 

BISCOITO ÁGUA E SAL - lpo cream 
cracicer.drversas lonnataç,ões. 720 

composição bâsi:a padrão 
PACOTE OE 0,200 G R$3,10 RS 2.232,00 
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BISCOITO RECHEADO - âversas 
formatações, compoS1ção básica 720 PACOTE DE O, 130 G R$1,97 

padrão 

GELA TINA EM PÓ (SABORES) • 
sabores diva=. 720 PACOTE DE 0,035 G R$1,38 

Conlendo no mIn11110 35grs 

SABOrETE (FRAGRANCIAS). com 
720 EMBALAGENS DE 

RS 1,77 hidratantes e fragilnaas 0,90G 

CREME DENTAL · coo, Flüor, com 
EMBALAGENS DE 

microperticulefde C!lcío, proteção 360 
0,90G 

R$ 2,50 
anticáries e sabor menta refrescante. 

PAPEL HIGIENICO BRANCO · cor 
360 PACOTE CONTENDO 

R$3,80 branca, boa qualidade, folha sim~es 4 ROLOS 

R$ U18,40 

RS 993,60 

RS 1.214,40 

RS 900,00 

RS 1.368,00 

4.2· A despesa decorrente do presente ajuste correrá por conta da dotação orçamenlária a seguir: 
02.08.01 - Coord. e Gestão Trab. e Oesenv. Social-11.3340010.2002- Manutenção da Unidade -
3.3.90.30 - Material de Consumo/02.08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social • 
08.244.0012.2008- 3.3.90.30 - Material de Consumo. 

4.3• Os pagamentos serão efetuados pela Tesouraria do CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) 
dias corridos, contados da emissão do Atestado de Recebimento, mediante depósito em conta 
corrente em nome da CONTRATADA, desde que a correspondente nota fiscal/fatura tenha sido 
emitida sem in<frreções. 

4.4- Não será iniciada a contagem de prazo para pagamento, caso os documentos fiscais 
apresentados ou outros necessários à contratação contenham incorreções ou irregularidades, sendo 
de 2 (dois) dias, a contar da comunicação pelo Setor de Compras, o prazo para sua regularização. 

4.5· Caso a CONTRATADA não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para 
pagamenlo será recontado a partir da data da sua apresentação. 

4.6- Conforme legislação vigente, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica -NF-e, os 
contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações 
destinadas à Administração Pública direta ou indireta. 

4.7-A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá inicio e encerramenlo em 
dias de expedienle no CONTRATANTE. 

4.8- Caso o té11J!ino da contagem aconteça em dias sem expediente bancáno, o pagamento ocorrerá 
no primeiro dia títil imediatamente subsequente; 

4.9- Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimenlo das obrigações 
contratuais principais ou acessónas por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre 
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o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio 
por cento) ao mês, calculados 'pró-rata tempore", em relação ao atraso verificado. 

CLÁUSULA QUINTA· OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Alem das disposições constantes no Termo de Referência - Anexo Ido Edital, a CONTRATADA 
obriga-se a: 

5.1- Manter, durante todo o prazo de vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ela assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação exigidas no respectivo 
procedimento li~tat6rio. 

5.2- Cumprir os termos do presente contrato e do Edital e seus anexos, na estrita observância da 
legislação pertinente em vigor. 

5.3- Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comeJcials, de transportes e 
taxas de administração, bem corno despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza, 
despesas operacionais com freie, carga e descarga, resultantes da execução deste contrato, sendo 
que sua inadimplência, com relação a tais encargos, não transfere ao CONTRATANTE o ónus pelo 
seu pagamento, não podendo onerar o presente contrato. 

5.4- Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao CONTRATANTE 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, correndo às suas 
expensas os ressarcimentos e indenizações devidos. 

5.5- Responder e responsabilizar-se pela prevenção de acidentes e pela segurança de suas 
atividades e de teus funcionários quando da realização dos serviços, fazendo com que eles observem 
e cumpram rigorosamente os regulamentos e determinações de segurança, bem como, tomando ou 
fazendo com que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias. 

CLÁUSULA SEXTA· OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1• Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento. 
6.2• Indicar responsável pelo acompanhamento da execução deste contrato. 
6.3• Permitir acesso dos funcionários da CONTRATADA ao local determinado para a entrega do 
objeto. 
6,4• Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade no romecimento do produto. 

CLÁUSULA SÊTIMA 

' j 
,/ 

{] 
1 

7.1. A ocorrência das hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho (\ 
de 1993, atualllada pela Lei Federal nº 8.883, de 8 de junho de 1994, autorizam, desde jâ, o Çi& 

0 
CONTRATANTE a rescindir unilateralmente este contrato, independentemente de interpelação 
judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal. 

7. 2- Aplicam-se a este contrato as sanções estipuladas nas Leis Federais nº '8.666193 e nº 10.520/02 
que a CONTRATADA declara conhecer integralmente. 
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7.3- No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhecerá os direitos do 
CONTRATANTE de aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e na legislação que rege a 
licitação. 

7.4- A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a responsabi ização 
civil da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência . 

• 7.S. A aplicação das penalidades não impede o CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos 
prejuízos efetivados decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela CONTRATADA. 

7 .6- No caso de a CONTRA TAOA encontrar-se em situação de recuperação judicial, a convalidação 
em falência ensejará a imediata rescisllo deste contraio, sem prejuízo da aplicação das demais 
cominações legais. 

7.7- No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação extrajudicial, o 
descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão deste contrato, sem prejuízo 
da aplicação das demais cominações legais. 

CLÁUSULA OITAVA- FORO 

8.1- O foro competente para toda e qualquer ação decooenledopresente contrato é o Foro de Tatuí, 
Estado de São Paulo . 

• 8.2- E, por estarem Justas e contratadas, assinam o presente contrato para todos os fins de direito. 

Quadra, em 03 de novembro de 2020. 

TEST 

• 

LUA OS PEREIRA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA 

CONTRAT NTE 
~ 

// 
ANTONI . l,l'l'\l'SII-.'-~ SIMPLES 

SUZAN FOOD REFEIÇ F . E ALIMENTOS L TOA 
C TADA 
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