FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANDORINHA
CNPJ: 30.761.497/0001-21

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Empenho

Tipo

NE n° 2020-00017/003

Tipo Crétido ORCAMENTARIO

ESTIMATIVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
Unidade

020909- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

Função

12 - Educação

Subfunção

306 - Alimentação e Nutrição

PA

2.140 - MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Despesa

3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Subelemento 33903011 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS — MERENDA ESCOLAR
Fonte

0.1.00.000 - Ordinária Livre - 0.1.00.000

DADOS COMPLEMENTARES
Convênio

Contrato

Dispenga

Licitação

097/2019

CREDOR
Nome

ENECLETO GONCALVES DE ARAUJO ME

CPF / CNPJ

97.501.951/0001-86

Endereço

RUA DO COMERCIO

Bairro

GAMELEIRA

Cidade

JAGUARARI-BA

Complemento TERREO
DATA PAGAMENTO

VALOR BRUTO POR EXTENSO

14/05/2020

TRINTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

VALOR BRUTO
33.257,54

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 33.257,54 (trinta e três mil, duzentos e

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA

cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos)

AUTORIZADA

)
:

RENATO
PR
Banco Agência Conta
001

4152-1

8.392-5

/2020

DE OLIVEIRA

JANIA

EITO MUNICIPAL
escrigão
8.Q
\
25 - EDUCAÇÃO - FTE "00"

Ordem de Pagamento N° 020909.00441/001

CaspNet

EM:. 4/05/2020

SOUZA OLIVEIRA

TESOUREI
'A DEC. N°035/2019
Doc.

Fonte

14052020

0.1.00.000 - Ordinária Livre - 0.1.00.000

RS Valor
33.257,54

cl

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANDORINHA
CNPJ: 30.761.497/0001-21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
Parcela:

00017/2020

Empenho:

003
Tipo de Crédito

Tipo da Nota
Normal( )

Por Estimativa( X)

Global( )

Orçamentário( X )

Extraordinário( )

Especial( )

Unidade Orçamentária: 020909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC
Função
Sub-Função
Programa
Atividade/Projeto
Elemento da Despesa
Sub-Elemento
Fonte de Recursos

12- Educação
306 - Alimentação e Nutrição
0017 - APOIO ADMINISTRATIVO SEDUC
2.140 - MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
33903011-GÊNEROS ALIMENTÍCIOS— MERENDA ESCOLAR
0.1.00.000 - Ordinária Livre - 0.1.00.000

Processo/Adm.
Dispensa
Motivo:

,

Contrato

097/2019

Saldo Anterior:

486.300,00

Saldo da Dotação
Valor do Empenho:

406.300,00

Saldo Atual:

80.000,00

Credor(a)
ENECLETO GONCALVES DE ARAUJO ME
RUA DO COMERCIO
Estado:
BA
JAGUARARI
000115
Código:
97.501.951/0001-86
Conta:
Agência:
Complementação do Empenho
SId.Atual
Valor
SId.Anterior
Data Nro. Histórico
0,00
13.700,00
13.700,00
03/02 1
PARA MAIS.
13.700,00
Total
Histórico
DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONTRATO 097/2019 E PREGÃO
009/2019, NO PERÍODO 25/07/2019 A 24/07/2020. PARA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL 2020, NOTA
Nome:
Endereço:
Cidade:
CNPJ/CPF:
Banco:

FISCAL N°443.(KITS ALIMENTAÇÃO DISTRIBUÍDOS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19).
Dados do Empenho
Saldo Anterior:

328.781,60

33.257,54

Valor:

Saldo Atual:

295.524,06

Valor Liquido:

33.257,54

Dados da Liquidação
Valor Bruto:

33.257,54

Valor Retido:

0,00
Retenções

R$ Retido

Conta Contábil

C on trf3te IrriertvC)
PrOc,fii3n Aflis ik
-_

Nota de Liquidação

DECLARO QUE 0(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO

REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE 0(S) SERVIÇO(S)

SUPRA ESTA LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

FOI(RAM)PRESTADO(S)
EM: 05/05/2020

LURDINÊIA ALMEIDA GUIMARÃES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEC. N°030/2019

CaspNet

—

05/05/2020

0

wo• II • '‘)
ri -• DSO PI ;DE SOUZA
SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE DEC. N°037/2019

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANDORINHA
CNPJ: 30.761.497/0001-21

EMPENHO DA DESPESA

2020
Exercício:
020909
Unidade:
00017
Número:
02/01/2020
Data:
Dados do Credor
Credor:
Endereço:
CNPJ/CPF:
Banco:

000115 ENECLETO GONCALVES DE ARAUJO ME
RUA DO COMERCIO
Cidade:
97.501.951/0001-86
Agência:

Estado:
Conta:

JAGUARARI

BA

Classificação da Despesa
Ficha:
Empenho:
Crédito:
Orgão:
Unidade:
Função:
Sub-função:
Programa:
Ação (PA):
Elemento:
Fonte:
Sub-elemento:

281
ESTIMATIVA
ORCAMENTARIO
02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC
020909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC
12 - Educação
306 - Alimentação e Nutrição
0017 - APOIO ADMINISTRATIVO SEDUC
2.140 - MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
0.1.00.000 - Ordinária Livre - 0.1.00.000
3390301 1-GÊNEROS ALIMENTÍCIOS — MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação
Processo:
Contrato:

Dispensa:
Motivo:

097/2019

Especificação
Saldo Anterior:
Valor do Empenho:
Saldo Atual:
Histórico:

486.300,00
406.300,00 ( quatrocentos e seis mil e trezentos reais)
80.000,00

DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO DA MERENDA
ESCOLAR E GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS
DA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONTRATO 097/2019 E PREGÃO 009/2019, NO PERÍODO 25/07/2019 A 24/07/2020.

A importância empenhada foi consignada em crédito
próprio em: 02/01/2020

RAUL DE SO
COORDENADOR SER

CaspNet

PEIXINHO
TABEIS DEC. N°037/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada
em: 02/01/2020

RENATO B 'A 021 DE OLIVEIRA
PREF ITO MUNICIPAL

Recebemos de ENECLETO GONCALVES DE ARAUJO - ME os produros &on setvicos container; da Nota Fiscal
Fletrônica indicada ao lado.
DestMatirio: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA - RUA JOSE GOMES DE ARAUJO,Sfli - CENTRO
- ANDORINHA - BA.
Faniss.1o: 05/05/2020 Valor Total: RS 33.257,54
DATA DO REDONE/ITO

NF-e
N° 000.000.443

loarembscao EASSINATURA DO RECEBEDOR

.

Série 001

DANFE

ENECLETO GONCALVES DE
ARAUJO - ME

In II I I I Hil 1 1 I I I

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA
1 - SAIDA

RUA DO COMERCIO,60

1

CHAVE DE AMR°

GAMELEIRA - JAGUARARI - BA

IN° 000.000.443 2920 0597 5019 5100 0186 5500 1000 0004 4318 9942 3463
Série 001
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
mvw.nfe.fazenda.gov.briportal ou no site da SEFAZ Autenticadora
Folha 1/1

Fone: CEP: 48960-000

MA RREZA DA OPERAÇÃO

PROIOCCI.0 DE AlfrORIEPCÃO DE USO

Venda Mercadoria Terceiros

129200306 6182 05/05/2020 08:58:28

INSCRÇÃO ESTADUAL

INSCRiçÃo ESTADUAL DO SUBSTITUTO TR IBIRARIO

ORPJ/CPF

039396370

97.501.951/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME(RADIO SOCIAL

CNPJ/ Cif

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA

DATA DA EMISSÃO

16.448.870/0001-68

ENDEREÇO

EIAIRRO/ DLSTRITO

RUA JOSE GOMES DE ARAUJO,S/N TERUO

CENTRO

MUNICIPC

UF

ANDORINHA
- - --

05/05/2020

CEP

DATA DA SAJDA

48990-000

TELEFOIE(FAX

149:RIÇÃO ESTADUAL

05/05/2020
HORA DA SAIDA

BA

SASE DE CALCULO DO CMS

VALOR DO CMS

VALOR DO Ems mamma°

WOE DE CALCULO DO CMS SUBSI1TUIVVO

0,00
VALOR 00FRETE

08:58:28

0,00

VALOR DO SEOURO

DESCONTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRCOUIDS

0,00
CUTRAS DESPESAS/0E556MS

0,00

0,00

33.257,54

0,00
VALOR DO Si

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

33.257,54

0,00

UMES TRANSPORTADOS
NOME'wait('BOWL

FREI POR CONTA

0313100Attrf

PLACA DO VEICULO

UP

CNPJ/CPP

UP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

REMETENTE

0
.
END EREÇO

COANTIDADE

PUNCIPIO

BMW

MAMA

trummarAo

PESO BRUTO

PESO LiOUIDO

6246
0SF SERVIcOS
CS=

CrOP

UM.

CUANTIDADE

VALOR
ONTARIO

VALOR
DESCONTO

VALOR
TOTAL

BASE DE
CALE OAS

VALOS

VALOR

MA

al

10089090 0102
10089090 0102

5102 KG
5102 PCT

2.000,00
500,00

0,00

4.140,00

0,00

0,00

4,19
7
0,00

2095,00

12279
13051

FLOCOS DE MILHO,500G(DTCAMILHO)
LEITE EM PC/INTEGRAL INSTANTANE0,200G(LEFIBOM)

5102 PCT
5102 PCT

1.000,00
1.046,00

1,33,
4,49

1.330,00
4.696,54

0,00
0,00

0,00
0,00

1851
13063

CARNE BOVINA MOIDA,500G(FRIJOA)
FRANGO-COXA E SOBRE,COXA,1KG(MAURICEA)

96200000 0102
73231000 0102
02045000 0102
12024200 0102

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5102
5102

KG
KG

r

.•,. es
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„„•IV\
,c‘‘
3
'a,
1'' • .. 0 .;.".
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;
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fe •
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•v\
Po

900,00
800,00

2,07

,9,00
0,00
13,80/0,00
10,72
0,00

12.420,00
8.576,00

0,00

0,00
0,01J
0,00 1
0,00
0,00
0,00

IPI

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

r
)

,

es V)
, ,,,

<7,
,,,
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.
4

1

_
asmap,ao MUNICIPAL

ALIQUOTA %
ICRIIR
0 0 0

WASH

AÇUCAR CRISTAL,1KG(AGROVALE)
CAFE EM R".5 250G(PINGA FOGO)

888888

/ammo

costisticio oo Paco=

664
12618

p p p

ammo
PRODUTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

RASE DE CALCULO DO ISSCN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSON

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS
FIFORMAÇOES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
"RAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012). Total R$ 5265,80 Federal(30,18%) Estadual(69,82%)
Municipal(0,00%)
Forma de Pagamento(s): DN: 33.257,54

DATA E HORA DA IMPRESSÃO. 05/05/2020 08:58:43
VAWk hclinetecnologiacarnbr

14/05/2020 11:45:52

DOC ou TED Eletrônico
Debitado
Agência

4152-1

Conta con-ente

8392-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE A

Creditado
Banco

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV)

76 SENHOR DO BONFIM

Conta corrente (com
13659
DV)
CNPJ

97.501.951/0001-86

Nome favorecido

ENECLETO GONCALVES DE ARAUJO EIRELI

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Numero documento

51.401

Valor

33.257,54

Data transferência

14/05/2020

"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB

B949B4226B6CA848
JB529980 RENATO BRANDA0 DE OLIVEIRA
J8695775 JAN IA DE SOUZA OLIVEIRA
Transação efetuada com sucesso.
Assinada por

Transação efetuada com sucesso por: J8695775 JANIA DE SOUZA OLIVEIRA.

14/05/2020 11:40:35
14/05/2020 11:45:52

.011110

Prefeitura Municipal de Jaguarari
PRAÇA ALFREDO VIANA,02
CENTRO - JAGUARARI - BA

CEP: 48960-000

CNPJ: 13.988.316/0001-85

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 000057/2020.E

Nome/Razão Social: ENECLETO GONÇALVES DE ARAUJO - ME
Nome Fantasia:

COMERCIAL ARAUJO

Inscrição Municipal:

127.791.41/-

Endereço:

R DO COMERCIO - GAMELEIRA,60 TERREO

CPF/CNPJ. 97.501.951/0001-86

CENTRO JAGUARARI - BA

CEP: 48960-000

RESSALVADO 0 DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER
APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATE A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICiP10

Observação:

Esta certidão foi emitida em

05/05/2020

com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: 04/06/2020
Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.
Código de controle desta certidão: 3600004845160002526403030000057202005057

I I I I IIII I I1
Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua
autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:
https://jaguarari.saatri.com.br, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade
Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Impresso em 05/05/2020 às 10:22:00

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Emissão: 05/05/2020 10:23

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.958 dell de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20201316701
RAZA0 SOCtAL
ENECLETO GONCALVES DE ARAUJO MELT
INSCPJCAO ESTADUAL

CNPJ

039.396.370

97.501.951/0001-86

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto b inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Gerai do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

/
Emitida em 05/05/2020, conforme Portaria n°918/99,sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Valida com a apresentação conjunta do cartão original de Inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Página 1 de 1

RelCerdclaoNegativa.rpt

Fire ox

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicoskertidao/CndConjun...

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: ENECLETO GONCALVES DE ARAUJO EIRELI
CNPJ: 97.501.951/0001-86
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas,6 certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional(PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' ad'do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfri.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida ás 10:23:09 do dia 05/05/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/11/2020.
Código de controle da certidão: 75B6.11AD.9D24.2717
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1 of 1

05/05/2020 10:23

Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crfcaixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpre...

CAIXA
:AMA ECONDWCA FEDERA

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

97.501.951/0001-86
ENECLETO GONCALVES DE ARAUJO ME
RUA DO COMERCIO 60 TERREO / GAMELEIRA / JAGUARARI / BA / 48960-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo
de Servico - FGTS.
0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos
referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o
FGTS.
Validade:21/03/2020 a 18/07/2020 '
Certificação Número: 2020032103514518639678
Informação obtida em 05/05/2020 10:24:16
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

1 of 1
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: ENECLETO GONCALVES DE ARAUJO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 97.501.951/0001-86
Certidão n°: 10299888/2020
Expedição: 05/05/2020, As 10:24:31
Validade: 31/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que ENECLETO GONCALVES DE ARAUJO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 97.501.951/0001-86, NÃO CONSTA do
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados ate 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários A identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto as obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugest6Ls: cndt@tst.lus.br

Segunda-feira
8 de Julho de 2019
2 - Ano VII - N° 2325

Andorinha

Diário Oficial do

MUNICIPIO

Extratos de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL

ANDORINHA-BAHIA
Minha 'Carro,

Met& O retal>

EXTRATOS DE CONTRATOS
A Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura
Municipal de Andorinha-Bahia, torna público para os fins
legais, os Extratos dos Contratos ABAIXO
RELACIONADOS:
RESUMO DAS INFORMA ÕES CONTRATUAIS
N° DO PREGÃO:
OBJETO.
N°
DO
CONTRATO:
I
I EMPRESA CONTRATADA:
N° DO CNPJ:
I
VALOR GLOBAL-

009/2019
Merenda Escolar
099/2019
[rad Amorim dos Santos — ME
15.114.438/0001-78
R$235.700,00

WIGÊNCIAID-OICONTRAT0103/66/20:1.9M02/06/20201
Q97/2019
Enecleto Gonçalves de Araújo — EPP
97.501.951/0001-86
R$ 685.723,90
098/2019
I
Idailton Jarle S do Nascimento
EMPRESA CONTRATADA:
Comercial—ME
N° DO CNPJ: 04.352.523/0001-58
I
VALOR GLOBAL: R$ 175.859,90
A OS: 25/0 /2019 024/0 /2020
VIGENCIA DOS CON
N° DO CONTRATO:
EMPRESA CONTRATADA:
N° DO CNPJ:
VALOR GLOBAL:
N° DO CONTRATO:

Por determinação do Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, em cumprimento à Lei 8.666/93, encaminhe-se
esses Extratos para publicação na Imprensa Oficial do
Município. Andorinha-Bahia, 08 de Julho de 2019. Renato
Brandão de Oliveira-Prefeito.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EFEGBSWCQ9RVSSKHZCJIA
Esta edição encontra-se no site: www.andorinha.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA
MERENDA ESCOLAR

ESTADO DA BANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA
CNPJ: 16.448.870/00001-68
RUA JOSÉ GOMES DE ARAÚJO, S/N°, CEP.: 48.990-000

CONTRATO
N.° 09712019

INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA
O FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE PRODUTOS
PARA A ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR E
OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO ÀS
ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR-PNAE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E
INTERIOR DO MUNICÍPIO. QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE ANDORINHA E A EMPRESA ABAIXO QUALIFICADA.
O MUNICÍPIO DE ANDORINHA • BAHIA, CNPJ n°. 16.448.870/0001-68, situada à Rua José Gomes de
Araújo, s/n°, Bairro: Centro, Andorinha-Bahia, CEP: 48.990-000, aqui representado pelo Sr. RENATO
BRANDÃO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador do RG n.° 05.944.605-65 SSP/BA e CPF n°
884.808.015-49, residente e domiciliado na Rua Fortaleza n° 9988, Centro, Andorinha — BA, CEP. 48.990000, o qual pode ser encontrado na sede da Prefeitura, localizada na Rua José Gomes de Araújo, s/n°,
Centro, neste Município designado simplesmente CONTRATANTE, e a Empresa ENECLETO GONÇALVES
DE ARAÚJO — ME (COMERCIAL ARAÚJO), inscrita no CNPJ No.° 97.501.951/0001-86, situada na Rua do
Comércio No.° 60 — Térreo — Distrito de Gameleira CEP. 48.960-000 — Jaguarari-Bahia, representada neste
ato pelo Sr. Enecleto Gonçalves de Araújo, brasileiro, solteiro, maior, capaz, comerciante, inscrito no CPF
sob o n°458.661.175-20 e RG n° 0548952515-SSP/BA, residente e domiciliado na Avenida Monte Santo, n°
03 — Centro — CEP. 48.990-000 — Andorinha-Bahia, denominado CONTRATADO, através deste instrumento
contratual, resolvem e acordam na celebração do presente Contrato, mediante as cláusulas seguintes:
OBJETO:
01.1 Contratação de Pessoa Jurídica para o fornecimento, de forma parcelada, de Produtos para a
Elaboração do Cardápio da Merenda Escolar e outros Gêneros Alimentícios, em atendimento às orientações
do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, para as Escolas Municipais da Sede e interior do
Município. Em conformidade com o Processo Administrativo n.° 064/2019 e todos os anexos que compõem o
presente Edital.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
02.1. A fundamentação legal do presente será regida pela Lei n.° 8.666, de 21.06.93 e suas alterações
posteriores e, subsidiariamente, pela Lei n°. 10.520/02, no que for pertinente.
03 • DO REGIME E DA EXECUÇÃO:
03.1. O Regime será o de empreitado por Menor Preço por Lote e a execução do serviço, será mediante
expedição de Ordem de Serviço pela Secretaria Municipal de Administração e/ou Setor Competente.
FORMA DE PAGAMENTO:
04.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA após a liberação das faturas pela Fiscalização do
Município, o valor em Reais correspondente aos serviços solicitados e devidamente executados.
04.2. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais ou legais, nem
implicará na aceitação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente.
DA VIGÊNCIA:
05.1. O referido contrato terá vigência a partir de 25/07/2019 à 24/07/2020.
Contrato n°097/2019 / Contratado(a): Enecleto Gonçalves de Araújo — ME.
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06. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR DO CONTRATO:
6.2. Dotação Orçamentária:
UNIDADE(S)
ORÇAMENTARIA:
09 — Educação

PROJETO(S)!
ATIVIDADE(S):

ELEMENTO(S)
DE DESPESA:

FONTE(S) PAGADORA(S)

2140

33.90.30

00, 15.152; 15.153; 15.155; 15.156;15.159 e
15.160 (PNAE/FNDE)

06.2. Pelo fornecimento dos serviços, conforme informações e tabela abaixo, objeto deste Contrato, o
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelo período de vigência do contrato, a importância Global de R$
685.723,90 (seiscentos e oitenta e cinco mil, setecentos e vinte e três reais e noventa centavos).
Estando incluídas nesse valor as despesas com fretes, equipamentos e mão-de-obra, de administração,
encargos tributários, sociais e trabalhistas a qualquer título, e todas as providências auxiliares e
complementares necessárias a completa execução dos serviços ora contratados. Como critério de
reajustamento de preço utilizar-se-á o índice estipulado pelo Governo Federal através do índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo — IPCA/IBGE, com a apresentação das faturas de Notas Fiscais da(s)
distribuidora(s).
6.3. Dos Lotes adjudicados, das Marcas dos Produtos e seus respectivos Valores:
ITEM

DESCRIÇÃO DOS ALIMENTOS
= LOTE 02 =
Caracteristicas técnicas: Ingredientes
Básicos: Açúcar, cacau em pó,
vitaminas,
maltodextrina,
minerais,
emulsiticante lecitina de soja, antioxidante
ácido ascórbico e aromatizantes. Não
devera apresentar (problemas com
homogeneidade, diluição inadequada,
excesso de açúcar, misturas inadequadas
ao produto), presença de impurezas,
ACHOCOLATADO
formação de grumos, cheiro forte e
EM PÓ
intenso, coloração escura ou clara não
caracterlstica, sabor alterado por mistura e
peso insatisfatório. Embalagem: Deve
estar intacta, acondicionada em pacotes
bem vedados de 800g. A rotulagem deve
conter no minimo as seguintes
marca,
nome
efou
informações:
ingredientes, data de validade, lote e
informações nuthcionais.
constituído
Técnicas:
Caracterlstica
fundamentalmente por sacarose de canade-açucar. Aspecto sólido com cristais
brancos ou levemente amarelado, bem
definidos. Odor e sabor próprio do produto.
Não deve apresentar sujidade, umidade,
bolor, rendimento insatisfatório, coloração
AÇÚCAR
e misturas e peso insatisfatório.
CRISTAL
estar
intacta,
Embalagem:
Deve
acondicionada em pacotes de 1 kg, em
potietileno leitoso ou transparente, atoxica.
A rotulagem deve conter no mínimo as
seguintes informações: nome eiou marca,
ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais.
Características técnicas: descascado,
torrado, tipo 1, médio ou graúdo,
AMENDOIM
embalagem de 500 gr, de potietileno
atóxico, com identificação mínima na
DESCASCADO
embalagem dos ingredientes, valor
EM GRÃO
nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade

VALOR
TOTAL

QTD

UND DE
MEDIDA

3.000

PCTS

VILMA

9,72 29.160,00

10.000

KG

AGRO
VALE

2,07 20.700,00

150

PCTS

DULAR

4,91

VALOR

MARCA UNITÁRIO
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Características técnicas: Aveia laminada
em flocos finos, acondicionado em saco
plástico transparente, atoxico, fesistente e
AVEIA EM
hermeticamente vedado, com 500g. Deve
apresentar coloração clara, aspecto, cheiro
FLOCOS
e sabor característico. Rótulo com nome e
marca do produto, data de validade, valor
nuttional, peso, fornecedor.
Caracterlsticas Técnicas: Café torrado,
moldo, em pó, embalado a vácuo, com
100% de pureza. Não deve apresentar
rendimento
umidade,
sujidade,
peso
misturas
e
insatisfatório,
insatisfatório, sabor não característico.
intacta,
Deve
estar
Embalagem:
CAFÉ EM PO
acondicionada em pacotes de 250g a
vácuo. A rotulagem deve conter no mlnimo
as seguintes informações: nome e/ou
marca, ingredientes, data de validade, lote
e informações nutricionais e atender as
exigências ANVISA. Apresentar Selo de
Pureza AM.
Características técnicas: Ingredientes:
farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, farinha de arroz, sais minerais,
vitaminas e aromatizante vanilina. Contêm
traços de leite. Contêm glúten. Na porção
de 20g: 17g de carboidratos, 1,7g de
CEREAL PARA Proteínas e Og de lipídios. Produto isento
de parasitas, larvas e sujidades, matéria
ALIMENTAÇÃO terrosa. Aspecto: pó uniforme, sem
INFANTIL grumos, cor característica do produto,
MULTICEREAIS sabor e odor agradável, não rançoso. Na
constar
as
devem
embalagem
caracteristicas do produto. Embalagem
primária sache de 600g de filme de
poliéster metalizado laminado com
polietileno. Embalagem secundária em
caixas de papelão
Caracteristicas técnicas: Ingredientes:
farinha de milho enriquecida com ferro e
acido fálico, açúcar, sais minerais,
vitaminas e aromatizante vanilina. Contém
traços de leite. Contém glúten. Na porção
de 20g: 18g de carboidratos, 1,1g de
proteínas e Og de lipídios. Produto isento
CEREAL PARA de parasitas, larvas e sujidades, mataria
ALIMENTAÇÃO terrosa. Aspecto: pó uniforme, sem
grumos, cor característica do produto,
INFANTIL não
odor
agradável,
sabor
e
MILHO
rançoso. Data de fabricação e validade na
embalagem. Na embalagem devem
constar as características do produto.
Embalagem primária sache de 60009 de
filme de poliéster metalizado laminado com
polietileno. Embalagem secundaria em
caixas de papelão
Caracteristicas Técnicas: Tipo 1. Deve ser
fabricada a partir de grãos de trigo sãos e
limpos, isentos de matéria terrosa e em
perfeito estado de conservação. Não
poderá estar úmida, fermentada, nem
rançosa. Especificidade de uso: Preparo
de pães caseiros diversos, bolos e
biscoitos. Não deverá apresentar cor
FARINHA
escura ou mistura com outras farinhas,
formação de grumos (umidade), residuos
DE TRIGO
SEM FERMENTO ou impurezas, nem rendimento
insatisfatório. Embalagem: Deve estar
intacta, acondicionada em pacotes de
polietileno transparente, atóxica, bem
vedada, contendo 1kg. A rotulagem deve
conter no mínimo as seguintes
marca,
nome
e/ou
informações:
ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais

•

1.890,00

300

PCTS

YOKI

6,30

2.500

PCTS

PINGA
FOGO

4,19 10.475,00

1.800

PCTS

MUCILON

11.12 20.016,00

1.800

PCTS

MUCILON

11,12 20.016,00

600

KG

SARANDI
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a

10.

Caracteristicas Técnicas: fermento em pó
de
100g.
embalagem
qulmico,
Ingredientes: Amido de milho ou fécula de
monocálcico,
fosfato
mandioca,
FERMENTO
bicarbonato de sódio e carbonato de
EM PÓ
cálcio. A rotulagem deve conter no mlnimo
as seguintes informações: nome e/ou
marca, ingredientes, data de validade, lote
e informações nutri cionais
Caracteristicas técnicas:Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólio°,
açúcar, leite em pó integral, vitaminas e
FARINHA
minerais, sal e aromatizante. Cor
LACTEA
amarelada. Acondicionada em embalagem
plástica atóxica, em sachés de 600g.
Caracteristicas técnicas: pré-cozido, tipo
fiocão, amarelo, com aspecto, cor, cheiro e
sabor próprios com ausência de umidade,
fermentação, ranço, isento de sujidades,
parasitas e larvas. Embalagem de 500g,
sacos plásticos transparentes e atóxicos,
FLOCOS
tampos não violados, resistentes que
DE MILHO
garantam a integridade do produto até o
momento do consumo, acondicionado em
fardos lacrados. A embalagem deverá conter
extemamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, n° do
lote, data de validade, quantidade do produto.
Caracteristicas técnicas:Ingredientes: Leite
de Coco, água, conservadores INS 202,
INS 211 e INS 223, Acidulante INS 330,
Espessantes INS 466, INS 412 e INS 415.
Estabilizante INS 460; Emulsificantes INS
LEITE DE COCO 435 e INS 471. A embalagem deve ser de
vidro ou plástica com 500m1. A embalagem
deverá conter extemamente os dados de
identificação e procedéncia, informação
nutdcional, n° do lote, data de validade,
quantidade do produto.
Características Técnicas: Leite em Pó Integral
Instantâneo. O produto deve conter no
mínimo 3,5% de gordura, enriquecido com
vitamina A, C, D e Ferro cor branca interior e
Embalagem:
caracteristico.
sabor
Acondicionada em embalagem resistente de
200g. Deverá trazer informações gerais, data
de fabricação e validade bem visíveis e
claras, instantâneo. As bordas do fecho de
LEITE EM PÓ
vedação da embalagem devem estar perfeitas
INTEGRAL
(sem orificios ou defeitos) que prejudiquem a
iNSTATANE0 qualidade e o valor nutricional do produto. O
produto não deverá apresentar sinais de
sujidade, corpos estranhos ao produto, cor
não caracteristica do produto, sabor ácido
intenso ou problemas de vedação da
embalagem. A rotulagem deve conter no
minimo as seguintes informações: nome e/ou
marca, ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais.
Caracterisficas técnicas: uht integral,
enriquecido com ferro e vitaminas A, C e D.
3% de gordura. Embalagem individual de 01
(um) mm, com identificação do produto e
LEITE LIQUIDO
prazo de validade , Composição: leite de
INTEGRAL
vaca, estabilizante citrato de sódio,
Embalagem: tetra pack,. Aspecto Físico:
liquido, Unidade de Fomecimento: caixa com
1 litro.
Caracteristicas técnicas: Canjica amarela,
mungunzá, 1' qualidade, beneficiado,
polido e limpo; isento de sujidades,
parasitas e larvas. Acondicionado em saco
MILHO AMARELO plástico transparente e atoxico, pacote com
500g, A rotulagem deve conter no mínimo
PARA
as seguintes informações: nome e/ou
MUNGUNZÁ
marca, ingredientes, data de validade, lote
e informações nutdcionais. Demais
condições de acordo com as normas de
saúde/sanitárias vigentes (ANVISA, SIF e
outras).

.

3,47

1.041100

300

UND

ROYAL

2.000

PCTS

NESTLE

6.000

PCTS

INCA
MILHO

1,33

7.980,00

720

GRF

TAMBAÚ

5.76

4.147,20

25.000

PCTS

LEITE
BOM

4,49 112.250,00

1.000

UND

LEITE
BOM

4,49

4,490,00

1.500

PCTS

DULAR

1,62

2.430,00
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MILHO
DE PIPOCA

MILHO VERDE

SARDINHA
EM ÓLEO

Caracteristicas técnicas: grupo duro,
classe amarelo, tipo 1. beneficiado, polido
e limpo, isento de sujidades, tiarasitas e
larvas. Acondicionado em embalagem de
500g. A rotulagem deve conter no minimo
as seguintes informações: nome e/ou
marca, ingredientes, data de validade, lote
e informações nutricionais. Demais
condições de acordo com as nonas de
saúde/sanitárias vigentes (ANVISA, SIF e
outras).
Caracteristicas técnicas: em conserva,
embalagem plástica em saché com 200g.
Embalagem com identificação do produto,
marca de fabricante, data de fabricação e
validade. O produto devera ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde.
Caracteristicas técnicas: pescado em
conserva, sardinhas inteiras, água de
constituição (ao próprio suco), óleo
contêm
comestível e
sal, não
conservantes, não contêm glúten. Aspecto
cor, cheiro e sabor próprio, isento de
ferrugem, danificação da lata, sujidades,
parasitas e larvas. Acondicionada em lata
de 125g. Demais condições de acordo com
as normas de saúde/sanitárias vigentes
(ANVISA, SIF e outras).

1.000

PCTS

DULAR

2,69

2.690,00

300

LATA

QUERO

2,41

720,00

4.000

LATA

88

R$ 285.739,70

VALOR TOTAL DO LOTE 02

ITEM 1

DESCRIÇÃO DOS ALIMENTOS
= LOTE 03 =

1. ACHOCOLATADO
EM PÓ DIET

AÇÚCAR
MASCAVO

ADOÇANTE
DIETÉTICO
LIQUIDO

ARROZ
INTEGRAL

Características Técnicas: Achocolatado, em pó,
diet, adoçado com stévia. Embalagem de 120g.
0% de açúcar, 0% lactose. 98% cacau, O produto
não deverá apresentar sinais de sujidade, corpos
estranhos ao produto, cor não caracterlstica do
produto, sabor ácido intenso ou problemas de
vedação da embalagem. A rotulagem deve conter
no mínimo as seguintes informações: nome e/ou
marca, ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais.
Caracteristicas técnicas: Açúcar, tipo mascavo,
embalagem de 500g. Sem adição de produtos
químicos e sem processo de refinamento. Rico
em antioxidantes, fibras, ferro, magnésio e
potássio, além de vitaminas dos grupos A e B. O
produto não deverá apresentar sinais de sujidade,
corpos estranhos ao produto, cor não
caracterlstica do produto, sabor ácido intenso ou
problemas de vedação da embalagem. A
rotulagem deve conter no minimo as seguintes
informações: nome e/ou marca, ingredientes, data
de validade, lote e informações nutricionais.
Caracteristicas técnicas: 100% só stevia.
Ingredientes: água, Edulcorantes naturais
Glicosideos de Steviol, conservantes: benzoato
de sódio e sorbato de potássio, acidulante:
ácido cítrico. Sem aspartame, sem ciclamato,
sem sacarina, sem acesulfame-k. Unidades de
80m1. Prazo de validade mInimo 1 ano a contar
a partir da data de entrega.
Caracteristicas técnicas: classe: longo, fino,
tipo I integral O produto não deve apresentar
mofo, substâncias nocivas, preparação final
(empanamento).
inadequada
dietética
Embalagem: deve estar intacta, acondicionada
em pacotes de 1 kg, em polietileno,
transparente, atávico. Prazo de validade
mínimo 12 meses a contar a partir da data de
entrega. A rotulagem deve conter no minimo
as seguintes informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais e registros nos órgãos
competentes.

3,59 14.360,00

QTD. UND DE MARCA
MEDIDA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

200

PCTS

STEVIA

16,19 3.238,00

400

PCTS

DULAR

3,66 1.464,00

,..,,
OU

UNO

FINN

10,22

613,20

300

KG

TIO
MANOEL

2,77

831,00
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BISCOITO
INTEGRAL

LEITE EM PC)

DESNATADO

7:

LEITE EM PÓ
SEM LACTOSE

LEITE LIQUIDO
DESNATADO

MACARRÃO
INTEGRAL

Caractedsticas técnicas: Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fálico, farinha de
trigo integral, gordura vegetal, açúcar, açúcar
invertido, sal, fermentos qul micos, bicarbonato
de amónio, bicarbonato de sódio e pirofosfato
dissodico, melhorador de farinha metabissulfito
de sódio e emulsificante lecitina de soja.
A rotulagem deve
Embalagem de 400g.
conter no minimo as seguintes informações:
nome e/ou marca, ingredientes, data de
validade, lote e informações nutdcionais e
registros nos órgãos competentes.
Caracteristicas Técnicas: Leite em Pd desnatado
Instantâneo. 0% de gordura. Ingredientes: Leite em
ix5 desnatado e emulsificante lecitina de soja.
Embalagem: Acondicionada em embalagem
resistente de 200g. Deverá trazer informações gerais,
data de fabricação e validade bem vislveis e claras,
instantâneo. As bordas do fecho de vedação da
mbalagem devem estar perfeitas (sem odflcios ou
e
defeitos) que prejudiquem a qualidade e o valor
nutricional do produto. O produto não deverá
apresentar sinais de sujidade, corpos estranhos ao
produto, cor não caracterlstica do produto, sabor
ácido intenso ou problemas de vedação da
embalagem. A rotulagem deve conter no mlnimo as
seguintes informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote e informações
nutricionals.
Caracteristicas técnicas: Composto lácteo,
zero lactose, enriquecido com vitaminas A, C e
D, Ferro e Zinco. Ingredientes: Leite integral,
maltodextrina, soro de leite, enzima lactase,
vitaminas (A, De C), minerais (ferro e zinco) e
emulsificante lecitina de soja. Embalagem de
300g. O produto não devera apresentar sinais
de sujidade, corpos estranhos ao produto, cor
não caracterlstica do produto, sabor acido
intenso ou problemas de vedação da
embalagem. A rotulagem deve conter no
mlnimo as seguintes informações: nome e/ou
marca, ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais.
Características técnicas: pasteurizado, tipo longa
vida, embalagem individual contendo no minimo 01
(um) litro, com identificação do produto e prazo de
validade , Composição: leite de vaca, estabilizante
citrato de sódio, Embalagem: tetra pack, Aspecto
Flsico: liquido, Unidade de Fornecimento: caixa com
1 litro.
Características técnicas: Macarrão integral, tipo
espaguete, embalagem 5009. Ingredientes: Farinha
de trigo integral, farinha de trigo especial enriquecida
com ferro e ácido fálico, corante natural de curcuma
INS 100i e urucum INS 160b. Não deverá apresentar
sujidade, bolor, manchas, fragilidade â pressão dos
Deve estar intacta,
dedos. Embalagem:
acondicionada em embalagem de politileno bem
vedado. A rotulagem deve conter no mlnimo as
seguintes informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote e informações
nuthcionals.

1.000

PCTS

PETYAN

2,64 2.640,00

1.000

PCTS

CCGL

4,69 4.690,00

500

LATA

SUPRA
SOY

27,26 13.630,00

500

UND

LEITE
BOM

4,25 2.125,00

200

PCTS

PETYAN

1.

DESCRIÇÃO DOS ALIMENTOS
= LOTE 06 =

CARNE
BOVINA
COXÃO MOLE

Características técnicas: came congelada de
bovino sem osso, porcionada, de primeira
qualidade, limpa, embalagem a vacuo de
poiietileno. Embalagem individual dei a 1,5 kg. A
rotulagem deve conter no mínimo as seguintes
informações: peso, data de processamento, data
de validade, carimbo de inspeção estadual ou
federal, procedência da came, nome e/ou marca,
lote e informações nuthcionais. Apresentar em
anexo a proposta documentos que comprovem a
inspeção sanitada dos produtos fornecidos pela
indústria (frigorifico), de acordo com a legislação
vigente.

QTD

2.500

510,00

R$ 29.741,20

VALOR TOTAL DO LOTE 03

ITEM

2,55

VALOR
UND DE
MARCA
UNITÁRIO
MEDIDA

KG

MATABOI
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CARNE
BOVINA
MOIDA

CARNE DE
CHARQUE .

FRANGO COXA E
SOBRECOXA

FRANGO FILÉ DE
PEITO

Características Técnicas: carne bovina,
molda, congelada, sem gordura. Carme de cor
vermelha cereja, elástica, firme e com odor
agradável, carne dianteiro, tipo acém.
intacta.
Deve
estar
Embalagem:
Acondicionada em sacos de polipropileno
reforçado e revestido por caixa de papelão
(tipo Kraft) ou caixa plástica limpa, de até 20
kg (embalados em pacotes de 500 g de forma
que não grudem nos demais, depois de
congelados, com a especificação do peso em
cada pacote). A rotulagem deve conter no
minimo as seguintes informações: peso, data
de processamento, data de validade, carimbo
de inspeção estadual ou federal, procedência
da carne, nome e/ou mama, lote e
Apresentar em
informações nutricionais.
anexo a proposta documentos que
comprovem a inspeção sanitária dos produtos
fomecidos pela indústria (frigorifico), de
acordo com a legislação vigente.
Características técnicas: Preparado com
Came bovina, charque tipo dianteiro, de boa
qualidade salgada, curada, seca, de
consistência firme, com cor mais escura,
cheiro e sabor próprios,isento de sujidades ,
parasitas e materiais estranhos, embalada à
vácuo, em sacos plásticos transparentes e
atoxicos , limpos , não violados, resistentes,
que garantam a integridade do produto até o
momento do consumo, embalados em caixa
de papelão limpa, integra e resistente.
Embalagem de 1 kg. A rotulagem deve conter
no mínimo as seguintes informações: peso,
data de processamento, data de validade,
carimbo de inspeção estadual ou federal,
procedência da came, nome e/ou mama, lote
e informações nutricionais. Apresentar em
anexo a proposta documentos que
comprovem a inspeção sanitária dos produtos
fornecidos pela indústria (frigorifico), de
acordo com a legislação vigente.
Características Técnicas: Cortes congelados
de frango - coxa e sobrecoxa. Congelado 1 a
1. A ave deve ter contornos definidos, firmes e
sem manchas. Peça lisa e coloração clara,
pele aderente e odor característico. Não deve
apresentar sujidades, penas e carcaça. Não
poderá conter excesso de gelo. Embalagem:
Deve estar intacta. Acondicionada em sacos
de polietileno ou bandejas de impor
revestidas por polietileno, contendo 1Kg. A
rotulagem deve conter no minimo as seguintes
informações: peso, data de processamento,
data de validade, carimbo de inspeção
estadual ou federal, procedência da carne,
nome e/ou marca, lote e informações
nutdcionais. Apresentar em anexo a proposta
documentos que comprovem a inspeção
sanitária dos produtos fornecidos pela
Indústria (frigorifico), de acordo com a
legislação vigente.
Características técnicas: Cortes congelados
de frango -filé de peito, sem osso e sem pele.
Apresentar-se em embalagem de 1 kg,
embalado em saco plástico transparente ou
bandeja de isopor, atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garantam a integridade do
produto. A rotulagem deve conter no mínimo
as seguintes inforrnações: peso, data de
processamento, data de validade, cadmbo de
inspeção estadual ou federal, procedência da
carne, nome e/ou marca, lote e informações
nutricionais. Apresentar em anexo a proposta
documentos que comprovem a inspeção
sanitária dos produtos fornecidos pela
indústria (frigorifico), de acordo com a
legislação vigente.

2.000

KG

FRIJOA

13,80 27.600,00

800

KG

BERTIN

31,71 25.368,00

6.000

KG

MAURI
, CEA

0
10,72 64.320,0

2.000

KG

M AI 'RI
5

1 ,92 31.840,00

.

CÉA
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6.

PEIXE - FILÉ
DE MERLUZA

r

CARNE
BOVINA.
FiGADO

8.

LINGÜIÇA
CALABRESA

Caracteristicas técnicas: filé de peixe,
congelado, meduza, sem pele, de primeira
limpoinão
espinha,
qualidade,
sem
sinal
de
qualquer
apresentando
descongelamento. Embalado em saco plástico
polletileno resistente e transparente de 1kg. A
rotulagem deve conter no mínimo as seguintes
informações: peso, data de processamento,
data de validade, carimbo de inspeção
estadual ou federal, procedência da came,
nome e/ou marca, lote e informações
nutricionals. Apresentar em anexo a proposta
documentos que comprovem a inspeção
sanitária dos produtos fomecidos pela
indústria (fdgorlfico), de acordo com a
legislação vigente.
Caracteristicas técnicas: Figado bovino
porcionado, tipo víscera, congelado, sem
excesso de gorduras, cartilagens e nervos, de
primeira qualidade. O produto deve estar
acondicionado em embalagens próprias de
polietileno transparente, contendo de 1 a 2 kg.
A rotulagem deve conter no minimo as
seguintes informações: peso, data de
processamento, data de validade, carimbo de
inspeção estadual ou federal, procedência da
came, nome e/ou marca, lote e intonações
nutdcionais. Apresentar em anexo a proposta
documentos que comprovem a inspeção
sanitária dos produtos fomecidos pela
indústria (frigorifico), de acordo com a
legislação vigente.
Caracteristicas técnicas: linguiça, tipo
calabresa, cozida e defumada. Embalagem:
Deve estar intacta. Acondicionada em sacos
de polipropileno reforçado e revestido por
caixa de papelão (tipo Kraft) ou caixa plástica
limpa, embalados em pacotes de 2,5 kg, com
a especificação do peso em cada pacote. A
rotulagem deve conter no minimo as seguintes
informações: peso, data de processamento,
data de validade, carimbo de inspeção
estadual ou federal, procedência da came,
nome e/ou marca, lote e informações
nutricionais. Apresentar em anexo a proposta
documentos que comprovem a inspeção
sanitária dos produtos fornecidos pela
indústria (frigorifico), de acordo com a
legislação vigente.

200

500

1.000

KG

COSTA
SUL

29,81

5.962,00

KG

FRIBOI

11,82

5.910,00

KG

SEARA

22,34 22.340,00

R$ 240.840,00

VALOR TOTAL DO LOTE 06

ITEM

DESCRIÇÃO DOS ALIMENTOS
= LOTE 07 =

IOGURTE,
TIPO DE
BANDEJA

MARGARINA

láctea
Caracteristicas técnicas: Bebida
fermentada com iogurte e polpa de morango. tipo
de bandeja 5409 com 6 und de 90g, sabores
diversos. Embalagen deve estar intacta, sem
perfurações, amassados ou vazamentos. A
rotulagem deve conter no mlnimo as seguintes
informações: peso, data de validade,
ingredientes, carimbo de inspeção estadual ou
federal, procedência, nome e/ou marca e
informações nutricionais. Validade mínima de 30
dias.
Caracterlsticas técnicas: Produto obtido de vegetais
liquidos hidrogenados, de consistência cremosa,
aromatizada artificialmente e vitaminada, com no
mlnimo 70% de lipldias, sem sal. Não deve
apresentar massa não cremosa, cheiro
desagradável, cor não caracterlstica do produto, pote
violado. Embalagem: deve estar intacta, em pote de
palletileno resistente, contendo 500g. A rotúlagem
deve conter no minimo as seguintes informações:
peso, data de validade, ingredientes, carimbo de
inspeção estadual ou federal, procedência, nome
e/ou marca e informações nutricionals.

QTD

VALOR
UND DE
MARCA
UNITÁRIO
MEDIDA

3.000

BANDEJA

BOM
LEITE

2.000

POTE

DELÍCIA
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PRESUNTO

QUEIJO
MUSSARELA

SORVETE DE
IOGURTE,
TIPO
CREMOSINHO

Caracterlsticas técnicas: Presunto, tipo cozido, sem
capa de gordura. Produto da emulsão de carnes
(gado e porco), com aspecto firme não pegajoso e
sem manchas pardacentas ou eaVerdeadas.
Entregues em embalagens de isopor e papel filme
fatiadas em porções de 1kg, com registro no
Ministério da Saticle.A embalagem original deve ser a
vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo,
não violado, resistente, que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo. A rotulagem
deve conter no mlnimo as seguintes informações:
peso, data de processamento, data de validade,
ingredientes, carimbo de inspeção estadual ou
federal, procedência, nome efou marca e
informações nutdcionais. O produto deverá
apresentar validade mlnima de 30 (trinta) dias a partir
da data de entrega.
Caracterlsticas técnicas: Queijo, tipo mussarela,
fatiado, entregue em embalagens de isopor e papel
filme em porções de 1 kg. A embalagem original
deve ser a vácuo em saco plástico transparente e
atexico, limpo, não violado, resistente, que garanta a
integridade do produto até o momento do consumo.
A rotulagem deve conter no mlnimo as seguintes
informações: peso, data de processamento, data de
validade, ingredientes, carimbo de inspeção estadual
ou federal, procedência, nome eiou marca e
informações nutdcionais. O produto deverá
apresentar validade mInima de 30 (trinta) dias a partir
da data de entrega
Características técnicas: Sorvete de iogurte e frutas,
tipo cremosinho. Diversos sabores, embalagem de
polietileno, 90g. A rotulagem deve conter no minimo
as seguintes informações: nome efou marca,
ingredientes, data de validade, lote, carimbo de
inspeção e informações nutdcionais.

300

KG

SADIA

17,96

5.388,00

300

KG

DAVACA

23,75

7.125,00

60.000

UND

CREMO
SINHO

VALOR TOTAL DO LOTE 07

1,52 91.200,00

R$ 129.403,00

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
07.1. Sem prejuízo de outros encargos decorrentes da Lei, constituem obrigações da CONTRATADA, na execução dos
serviços objeto deste contrato:
07.2. Executar os serviços contratados de acordo com as especificações técnicas do INMETRO e com observância das
recomendações ditadas pela fiscalização, nas condições indicadas na proposta apresentada, competindo-lhe executar
os serviços com toda mão-de-obra qualificada ou não, sendo obrigatório o uso de equipamentos exigidos pelas normas
de segurança em vigor, para todos os operários.
07.3. Comunicar, por escrito, à Secretaria de Administração, com antecedência minima de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer problema de atraso na execução, justificando o motivo pelo qual poderá ocorrer interrupção dos serviços. A
Administração se reserva o direito de acatar ou não a justificativa pelo atraso.
07.4. Atender a todas as despesas decorrentes de transporte, assistência médica do seu pessoal, seguros contra
acidentes no trabalho e demais exigências das Leis Trabalhistas e da Previdência Social, bem como, impostos, taxas e
quaisquer outros encargos fiscais, de ordem federal, estadual ou municipal, vigentes.
07.5. Executar quando solicitado, os serviços, objeto deste contrato, na cidade de Andorinha-Bahia, sem ônus para o
CONTRATANTE.
07.6. Acatar e facilitar a ação da fiscalização por parte da Secretaria de Administração do Município, cumprindo as
exigências da mesma.
07.7. Dirigir e supervisionar o fornecimento, ficando responsável, perante o CONTRATANTE, pela exatidão dos
serviços e pela correta observância das especificações técnicas e demais normas aplicáveis.
07.8. Repassar à Contratante os indices de supressão de preço dos serviços, quando houver oficialmente, baixando
seu preço referente às solicitações efetuadas no período.
07.9. Reconhecer os direitos da administração em caso de rescisão administrativa, prevista no artigo 77 da Lei
8.666/93.
07.10. Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
07.11. Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de empréstimos bancários
ou descontos de duplicatas.
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
08.1. Além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, o CONTRATANTE obriga-se ainda a:
9/11
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informar a CONTRATADA, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, os problemas que venham a ocorrer, para
a adoção das providências cabíveis;
efetuar, no prazo e condições estabelecidos na cláusula quarta, os pagamentos devidos à CONTRATADA.
DA FISCALIZAÇÃO:
09.1. Os serviços ajustados pelo presente contrato serão fiscalizados por pessoa credenciada do CONTRATANTE,
através da Secretaria de Administração do Municipio com poderes para verificar o fiel cumprimento deste em todos os
termos e condições, sendo que sua eventual omissão não eximirá a CONTRATADA dos compromissos e obrigações
assumidos perante o CONTRATANTE.
DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS:
10.1. Como critério de reajustamento de preço utilizar-se-á o índice estipulado pelo índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo — IPCA/IBGE ou outro órgão que a substituir, com a apresentação das faturas de Notas Fiscais
da(s) distribuidora(s), podendo este ser inferior ao reajuste oficial.
10.2. A contratada ficará obrigada a aceitar acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) nos
serviços contratados, garantindo-se, em qualquer caso, o equilíbrio-financeiro do Contrato.
DA REGÊNCIA LEGAL:
11.1. Submete-se, o presente contrato às disposições contidas na Lei Federal 8.666/93, bem como aos demais
dispositivos legais aplicáveis, obrigando a CONTRATADA a firmar todo e qualquer instrumento de retificação que tenha
por objeto o cumprimento de prescrição legal e ou editalicia.
DAS PENALIDADES E MULTA:
Ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Andorinha, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e será
descredenciada no SICAF, se for o caso, sem prejuízos das multas previstas neste edital e das demais cominações
referidas no Capítulo IV da Lei n°. 8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, a licitante que:
Deixar de entregar documentação exigida no Edital;
Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta não retirar a Nota de Empenho;
Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
Ensejar o retardamento da execução do objeto do Pregão;
Não mantiver a proposta, injustificadamente;
Falhar ou fraudar na execução do contrato;
Comportar-se de modo inidõneo;
Cometer fraude fiscal.
O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a contratada multa de mora, na forma estabelecida a seguir:
0,2% (dois décimos por cento), por dia de atraso até o máximo de 15 (quinze) dias.
2% (dois por cento) a partir do 16° (décimo sexto) dia, até o 300 dia de atraso, podendo configurar após esse prazo a
inexecução do contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO:
As multas a que se refere esta Cláusula incidem sobre o valor do contrato, serão descontadas dos pagamentos
eventualmente devidos pela administração quando por acaso, cobradas judicialmente.
Poderá aplicar seguintes sanções:
advertência;
multa de 10%, calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não
superior a dois (2) anos; e
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública.
10/11
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As sanções previstas nas alíneas "aTM, "c" e "d" do item anterior, poderão ser aplicadas conjuntamente com a da
alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de dez (10) dias úteis.
Na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em consequência de rescisão contratual, desde
que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante
vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido.
13. DAS CONDIÇÕES GERAIS:
13.1. A CONTRATADA não poderá transferir a execução dos serviços de que trata o presente contrato, nem tampouco,
transferir ou caucionar os direitos ou garantias deste contrato, no todo ou em parte, salvo com consentimento por
escrito do MUNICÍPIO DE ANDORINHA, através da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, e exclusivamente nos casos
previstos no Edital.
13.2. Ficam reservados ao Município o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou
omisso, não previsto no Edital, no Contrato, nas Leis, nas Normas e em tudo mais que se qualquer forma relacione,
direta ou indiretamente, com o objeto desta Licitação
13.3. Serão partes integrantes do Contrato, independente de transcrição, o Edital, e todos os elementos fornecidos que
serviram de base à Licitação, os pareceres da Comissão de Licitação e a Proposta da Contratada.
TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO:
14.1. A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, sem o expresso consentimento
da CONTRATANTE, dado por escrito, sob pena de rescisão do ajuste.
DA RESCISÃO CONTRATUAL
15.1. O presente contrato será considerado rescindido de pleno direito, mediante caracterização formal do(s) seu(s)
motivo(s), conforme estabelecido(s) nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
15.2. O término do contrato será formalizado através de celebração do termo de encerramento, e que as partes
CONTRATANTES darão mútua, plena, geral e irrevogável quitação de todos os direitos e obrigações contratuais, salvo
os que, por disposição de Lei ou deste instrumento, vigorarem além da data do seu encerramento.
DO FORO DO CONTRATO:
16.1. Eleger-se-á o FORO DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM, da qual é Andorinha Distrito Judiciário,
renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para apreciar e dirimir as dúvidas e
controvérsias porventura decorrentes da interpretação e execução deste contrato.
16.2. Assim havendo ajustados, fizeram imprimir este instrumento em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, que são
rubricadas em todas as suas folhas e assinadas, a última delas, pelos representantes legais das partes e pelas
testemunhas presenciais, para os efeitos jurídicos.
Andorinha-Bahia, 03 de Junho de 2019.
CONTRATANTE:

CONTRATADA:

Assinatura:

Assina ura:

L DE ANDORINHA
PREFEITURA M
RENATO BRA DÃO DE OLIVEIRA

ívV2 da-t 9lent-U-Â
ECLETO GONÇALVES DE A
(MERCADINHO A

TESTEMUNHA I:

TESTEMUNHA II:

Assinatura:

Assinatura:

CPF. N°

93848 12,5 44
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