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ANEXO I 

 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

 

MERENDA ESCOLAR 

ITEM PRODUTO UNID.  QUANT.  V. UNIT V. TOTAL 

1 

Arroz tipo 1, embalagem plástica contendo 

de 01kg, com identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de validade e 

peso líquido. Rotulagem de acordo com a 

legislação vigente.  

Kg 7.000 R$ 2,60 R$ 18.200,00 

2 

Arroz tipo 2, embalagem plástica contendo 

de 01kg, com identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de validade e 

peso líquido. Rotulagem de acordo com a 

legislação vigente.  

Kg 1.000 R$ 2,20 R$ 2.200,00 

3 

Açúcar Cristalizado, na cor branca, 

sacarose de cana de açúcar, embalagem 

plástica de 01kg de peso líquido, com 

identificação do produto, contendo data 

de fabricação e prazo de validade de 12 

meses. Rotulagem de acordo com a 

legislação.  

Kg 2.000 R$ 2,70 R$ 5.400,00 

4 

Achocolatado em pó, instantâneo, 

tradicional, a base de açúcar, cacau em pó 

e maltodextrina, enriquecido com 

vitaminas, potes ou Pacotes de 400g em 

caixa ou fardo com 24 unidades. Validade 

pertinente ao produto ofertado. 

Rotulagem de acordo com a legislação 

vigente.  

Kg 900 R$ 10,00 R$ 9.000,00 

5 

Adoçante dietético líquido à base de 

stévia. Embalagem: frasco de 110ml, com 

identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade. Rotulagem 

Und 50 R$ 4,00 R$ 200,00 
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de acordo com a lesgislação vigente 

6 Alho em pasta, em pote com 200g.  Pote 500 R$ 3,50 R$ 1.750,00 

7 Amido de milho, pacote com 200g.  Und 200 R$ 2,00 R$ 400,00 

8 

Aveia em flocos finos, embalagem de 250g, 

com identificação do produto, marca do  

fabricante, prazo de validade e peso 

liquido Rotulagem de acordo com  a 

legislação vigente.  

Und 500 R$ 3,20 R$ 1.600,00 

9 

Azeitona com caroço, embalagem de 200g, 

com identificação do produto, marca do 

fabricante , prazo de validade e peso 

líquido. Rotulagem de acordo com  a 

legislação vigente.  

Und 600 R$ 2,00 R$ 1.200,00 

10 

Azeitona sem caroço, embalagem de 200g, 

com identificação do produto, marca do 

fabricante , prazo de validade e peso 

líquido. Rotulagem de acordo com  a 

legislação vigente.  

Und 500 R$ 4,00 R$ 2.000,00 

11 

Biscoito doce tipo Maria, dupla 

embalagem, pacotes com 400g, com 

identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e peso 

liquido, com validade de 6 meses, 

Rotulagem de acordo com a legislação 

vigente.  

Kg 2.000 R$ 7,00 R$ 14.000,00 

12 

Biscoito salgado tipo Cream Cracker, dupla 

embalagem, pacotes de 400g, com 

identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e peso 

liquido, com validade de 6 meses, 

Rotulagem de acordo com a legislação 

vigente.  

Kg 2.000 R$ 7,00 R$ 14.000,00 

13 Biscoito tipo rosquinha 400g.  Kg 1.500 R$ 8,75 R$ 13.125,00 

14 

Café torrado e moído, embalado a vácuo c/ 

selo de pureza embalagem com 250g, 

identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e peso 

líquido. Rotulagem de acordo com a 

legislação vigente.  

Kg 500 R$ 4,40 R$ 2.200,00 
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15 

Coco Ralado, pacote c/ 100g, com 

identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e peso 

líquido. Rotulagem de acordo com a 

legislação vigente.  

Und 1.500 R$ 2,00 R$ 3.000,00 

16 

Colorau em pó, pacote de 100g (fardo c/ 

1kg), com identificação do produto, marca 

do fabricante, prazo de validade e peso 

líquido, com prazo de validade do produto 

ofertado. Rotulagem de acordo com a 

legislação vigente.  

Kg 300 R$ 5,00 R$ 1.500,00 

17 

Condimento em pó, pacote de 100g (fardo 

c/ 1kg), com identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de validade e 

peso líquido, com prazo de validade do 

produto ofertado. Embalagem Rotulagem 

de acordo com a legislação vigente.  

Kg 200 R$ 7,00 R$ 1.400,00 

18 

Creme de leite embalagem tetra pak de 

200g, com identificação do produto, marca 

do fabricante, prazo de validade e peso 

líquido. Rotulagem de acordo com a 

legislação vigente.  

Und 500 R$ 1,80 R$ 900,00 

19 

Doce de goiaba/banana em tabletes, 

embalagem flexível em pote plástico, peso 

líquido de 01kg, com identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de 

validade com vigência de no mínimo 06 

meses. Rotulagem de acordo com a 

legislação vigente.  

Kg 200 R$ 8,00 R$ 1.600,00 

20 
Doce, consistência firme ou de corte 

contendo 600g.  
Und 800 R$ 3,50 R$ 2.800,00 

21 

Ervilha, lata 200g, com identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de 

validade e peso líquido. Rotulagem de 

acordo com a legislação vigente.  

Und 200 R$ 1,60 R$ 320,00 

22 

Extrato de Tomate concentrado, 

embalagem de vidro com 190g, com 

identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e peso 

líquido. Rotulagem de acordo com a 

legislação vigente.  

Und 1.500 R$ 2,20 R$ 3.300,00 
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23 

Flocão de Arroz, embalagem com 500g, 

identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e peso 

líquido. Rotulagem de acordo com a 

legislação vigente.  

Kg 1.000 R$ 3,20 R$ 3.200,00 

24 

Flocão de Milho, embalagem com 500g, 

identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e peso 

líquido. Rotulagem de acordo com a 

legislação vigente.  

Kg 1.500 R$ 2,80 R$ 4.200,00 

25 

Farinha de Mandioca, grupo seca, 

subgrupo fina, tipo 1, embalagem 

contendo 01 kg, com identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de 

validade e peso líquido. Rotulagem de 

acordo com a legislação vigente.  

Kg 1.000 R$ 4,00 R$ 4.000,00 

26 

Farinha de trigo com ou sem fermento. 

Embalagem com identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de validade e 

peso líquido. Rotulagem de acordo com a 

legislação vigente.  

Kg 500 R$ 2,60 R$ 1.300,00 

27 

Feijão Carioquinha, tipo 1, classe cores, 

novo, com identificação do produto, marca 

do fabricante. Pacote de 01kg em fardo 

com 30 kg, com prazo de validade. 

Rotulagem de acordo com a legislação 

vigente.  

Kg 2.000 R$ 6,00 R$ 12.000,00 

28 

Feijão sempre verde, pacote de 01kg, com 

identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e peso 

líquido. Rotulagem de acordo com a 

legislação vigente.  

Kg 1.000 R$ 10,00 R$ 10.000,00 

29 

Feijão preto, tipo 1, pacote de 01 kg, com 

identificação do produto , marca do 

fabricante , prazo de validade e peso 

liquido . Rotulagem de acordo com  a 

legislação vigente.  

Kg 1.500 R$ 6,50 R$ 9.750,00 

30 

Farinha láctea, embalagem lata de 400g, 

com identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e peso 

líquido. Rotulagem de acordo com a 

Und 2.000 R$ 4,50 R$ 9.000,00 
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legislação vigente.  

31 

Fécula de Mandioca tipo 1, pacote com 

01kg, com identificação do produto, marca 

do fabricante, prazo de validade e peso 

líquido. Rotulagem de acordo com a 

legislação vigente.  

Kg 150 R$ 4,00 R$ 600,00 

32 Fermento em pó , pote de 100g.  Und 100 R$ 2,00 R$ 200,00 

33 

Fiambre Bovino, embalagem lata com 320g 

(cx. c/ 24 latas), identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de validade e 

peso líquido. Rotulagem de acordo com a 

legislação vigente.  

Und 1.000 R$ 3,50 R$ 3.500,00 

34 

Leite de coco, tradicional, vidro de 200 ml, 

identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e peso 

líquido. Rotulagem de acordo com a 

legislação vigente.  

Und 250 R$ 2,00 R$ 500,00 

35 Leite longa vida, embalagem de 1000ml.  Und 2.000 R$ 3,70 R$ 7.400,00 

36 

Leite em pó Integral, pacote de 200g, 

fardos com 10kg, identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de validade e 

peso líquido. Rotulagem de acordo com a 

legislação vigente.  

UND 2.500 R$ 19,50 R$ 48.750,00 

37 

Leite desnatado, pacote de 200g, fardos 

com 10kg, identificação do produto, marca 

do fabricante, prazo de validade e peso 

líquido. Rotulagem de acordo com a 

legislação vigente.  

Kg 100 R$ 25,00 R$ 2.500,00 

38 

Leite para lactentes saudáveis , desde o 

nascimento, com uma composição 

proteica única. Embalagem de 400 g, 

identificação do produto , marca do 

fabricante, prazo de validade e peso 

liquido. Rotulagem de acordo com  a 

legislação vigente.  

Und 200 R$ 39,00 R$ 7.800,00 

39 

Leite de transição para lactentes , a partir 

de 06 meses de idade , embalagem de 400 

g , identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e peso 

liquido. Rotulagem de acordo com  a 

legislação vigente.  

Und 200 R$ 39,00 R$ 7.800,00 
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40 

Leite de transição para lactentes a partir de 

10 meses, embalagem de 400 g, 

identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e peso 

liquido. Rotulagem de acordo com  a 

legislação vigente.  

Und 200 R$ 39,00 R$ 7.800,00 

41 

Leite proveniente da proteína isolada da 

soja , sem lactose, embalagem de 300 g, 

com identificação do produto , marca do 

fabricante, prazo de validade e peso 

liquido. Rotulagem de acordo com  a 

legislação vigente.  

Und 250 R$ 48,00 R$ 12.000,00 

42 

Macarrão Parafuso, embalagem com 500g, 

identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e peso 

líquido. Rotulagem de acordo com a 

legislação vigente.  

Kg 300 R$ 5,00 R$ 1.500,00 

43 

Macarrão sêmola/semolina, embalagem 

com 500g (fardos com 05kg), identificação 

do produto, marca do fabricante, prazo de 

validade e peso líquido, com validade do 

produto. Rotulagem de acordo com a 

legislação vigente.  

Kg 2.500 R$ 5,60 R$ 14.000,00 

44 Mel de abelha centrifugado.  L 50 R$ 10,00 R$ 500,00 

45 

Milho para pipoca, embalagem com 500g, 

identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e peso 

líquido. Rotulagem de acordo com a 

legislação vigente.  

Kg 200 R$ 4,02 R$ 804,00 

46 

Milho verde em conserva, lata 200g, com 

identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e peso 

líquido. Rotulagem de acordo com a 

legislação vigente.  

Und 500 R$ 1,80 R$ 900,00 

47 

Milho para munguza, pacote de 200g,com 

identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e peso 

líquido, com prazo de validade do produto. 

Rotulagem de acordo com a legislação 

vigente.  

Kg 2.000 R$ 5,00 R$ 10.000,00 
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48 

Óleo comestível vegetal de soja, refinado, 

sem colesterol, embalagem Pet de 900ml 

(cx c/ 20 Pets), com identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de 

validade e peso líquido, com prazo de 

validade do produto. Rotulagem de acordo 

com a legislação vigente.  

Pet 1.200 R$ 3,70 R$ 4.440,00 

49 

Proteína Texturizada de soja, (granulado 

escuro). Embalagem com identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de 

validade e peso líquido. Rotulagem de 

acordo com a legislação vigente.  

Kg 250 R$ 4,77 R$ 1.192,50 

50 

Preparo líquido para refresco sabor 

acerola, garrafa de 1l,com identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de 

validade e peso líquido. Rotulagem de 

acordo com a legislação vigente.  

L 1.000 R$ 4,00 R$ 4.000,00 

51 

Preparo líquido para refresco sabor 

abacaxi, garrafa de 1l,com identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de 

validade e peso líquido. Rotulagem de 

acordo com a legislação vigente.  

L 500 R$ 4,00 R$ 2.000,00 

52 

Preparo líquido para refresco sabor caju, 

garrafa de 1l,com identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de validade e 

peso líquido. Rotulagem de acordo com a 

legislação vigente.  

L 1.500 R$ 4,00 R$ 6.000,00 

53 

Preparo líquido para refresco sabor cajá, 

garrafa de 1l,com identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de validade e 

peso líquido. Rotulagem de acordo com a 

legislação vigente.  

L 1.000 R$ 4,00 R$ 4.000,00 

54 

Preparo líquido para refresco sabor goiaba, 

garrafa de 1l,com identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de validade e 

peso líquido. Rotulagem de acordo com a 

legislação vigente.  

L 1.500 R$ 4,00 R$ 6.000,00 

55 

Preparo líquido para refresco sabor 

maracujá, garrafa de 1l,com identificação 

do produto, marca do fabricante, prazo de 

validade e peso líquido. Rotulagem de 

L 1.000 R$ 4,00 R$ 4.000,00 
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acordo com a legislação vigente.  

56 

Preparo líquido para refresco sabor 

tamarindo, garrafa de 1l,com identificação 

do produto, marca do fabricante, prazo de 

validade e peso líquido. Rotulagem de 

acordo com a legislação vigente.  

L 500 R$ 4,00 R$ 2.000,00 

57 

Rapadura Natural em tabletes, embalagem 

com 01kg, com identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de validade e 

peso líquido, com prazo de validade 

pertinente ao produto ofertado. 

Rotulagem de acordo com a legislação 

vigente.  

Kg 100 R$ 10,00 R$ 1.000,00 

58 

Sal Refinado, Iodado, para consumo 

doméstico, embalagem com 1kg, 

identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e peso 

líquido.  

Kg 500 R$ 0,80 R$ 400,00 

59 

Sardinha em Óleo, lata de 125g (cx c/ 50 

latas), com identificação do produto, marca 

do fabricante, prazo de validade e peso 

líquido, com prazo de validade do produto. 

Rotulagem de acordo com a legislação 

vigente.  

Und 8.000 R$ 2,50 R$ 20.000,00 

60 
Suco concentrado de frutas garrafa de 

500ml sabor acerola. 
Gf 800 R$ 2,90 R$ 2.320,00 

61 
Suco concentrado de frutas garrafa de 

500ml sabor abacaxi.  
Gf 800 R$ 3,50 R$ 2.800,00 

62 
Suco concentrado de frutas garrafa de 

500ml sabor caju.  
Gf 1.000 R$ 2,90 R$ 2.900,00 

63 
Suco concentrado de frutas garrafa de 

500ml sabor goiaba.  
Gf 800 R$ 4,50 R$ 3.600,00 

64 
Suco concentrado de frutas garrafa de 

500ml sabor maracujá.  
Gf 800 R$ 3,50 R$ 2.800,00 

65 
Suco concentrado de frutas garrafa de 

500ml sabor manga.  
Gf 800 R$ 3,50 R$ 2.800,00 

66 
Suco concentrado de frutas garrafa de 

500ml sabor uva.  
Gf 800 R$ 4,50 R$ 3.600,00 
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67 

Tempero líquido, embalagem contendo 

500ml, com identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de validade e 

peso líquido. Rotulagem de acordo com a 

legislação vigente. 

Und 500 R$ 3,00 R$ 1.500,00 

68 

Vinagre de vinho tinto, embalagem com 

500ml, com identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de validade e 

peso líquido, com rotulagem de acordo 

com a legislação vigente.  

Und 300 R$ 3,00 R$ 900,00 

69 

Leite em pó, sem lactose, embalagem de 

400g, com identificação do produto, marca 

do fabricante, prazo de validade e peso 

líquido. Rotulagem de acordo com a 

legislação vigente. 

Und 50 R$ 5,40 R$ 270,00 

70 

Carne bovina de 1ª, embalagem em filme 

PVC transparente ou saco plástico 

transparente, contendo identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de 

validade.  

KG 1.000 R$ 20,00 R$ 20.000,00 

71 

Carne bovina de 2ª, embalagem em filme 

PVC transparente ou saco plástico 

transparente, contendo identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de 

validade.  

KG 2.000 R$ 15,50 R$ 31.000,00 

72 

Carne bovina, moída, de segunda, sem 

gordura, fresca, sem osso. Embalagem em 

filme PVC transparente ou saco plástico 

transparente, contendo identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de 

validade.  

KG 2.000 R$ 14,00 R$ 28.000,00 

73 

Coxa e sobrecoxa de frango resfriado, 

embalagem em filme PVC  transparente ou 

saco plástico transparente, identificação do 

produto, marca do fabricante , prazo de 

validade e sua características 

organolépticas.  

KG 6.000 R$ 5,80 R$ 34.800,00 

74 

Frango resfriado, embalagem em filme 

PVC transparente ou saco plástico 

transparente, contendo identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de 

KG 8.000 R$ 5,50 R$ 44.000,00 
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validade e suas característica 

organolépticas.  

75 

Linguiça tipo calabresa. Embalagem em 

filme PVC transparente ou saco plástico 

transparente, contendo identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de 

validade, marcas e carimbos oficiais, de 

acordo com as Portarias do Ministério da 

Agricultura e Vigilância Sanitária.  

KG 2.000 R$ 12,00 R$ 24.000,00 

76 

Margarina Vegetal, embalagem 500g, 

identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e peso 

líquido. Rotulagem de acordo com a 

legislação vigente.  

KG 250 R$ 5,00 R$ 1.250,00 

77 

Pão, tamanho médio com peso mínimo de 

25g, em boas condições de consumo 

identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e peso 

liquido . Rotulagem de acordo com  a 

legislação vigente.  

UND 15.000 R$ 0,20 R$ 3.000,00 

78 

Pão, tamanho médio com peso mínimo de 

50g, em boas condições de consumo, 

identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e peso 

liquido . Rotulagem de acordo com  a 

legislação vigente.  

UND 24.000 R$ 0,40 R$ 9.600,00 

79 

Peito de frango resfriado, embalagem em 

filme PVC transparente ou saco plástico 

transparente, contendo identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de 

validade e suas característica 

organolépticas.  

KG 2.000 R$ 7,20 R$ 14.400,00 

80 

Polpa de frutas sabores variados, 

embalagem plástica transparente, com 

identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e peso 

líquido. Rotulagem de acordo com a 

legislação vigente. 

KG 600 R$ 10,00 R$ 6.000,00 
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81 

Salsicha Bovina, resfriada, boa qualidade, a 

granel. Embalagem em filme PVC 

transparente ou saco plástico transparente, 

contendo identificação do produto, marca 

do fabricante, prazo de validade, marcas e 

carimbos oficiais, de acordo com as 

Portarias do Ministério da Agricultura e 

Vigilância Sanitária.  

KG 1.000 R$ 7,00 R$ 7.000,00 

82 
Ovos de galinha branco, cartela com 30 

unidades.  
UND 25.000 R$ 0,35 R$ 8.750,00 

TOTAL: R$ 590.421,50 

 

Valor da Proposta: R$ 590.421,50 (Quinhentos e noventa mil quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta 

centavos) 

Valida de da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Local e Data. 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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MINUTA DO EDITAL 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 009/2017 

 

PROCEDIMENTO N. 003/2017 

 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

 

 

ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (Papel timbrado da empresa) 

 

(a ser preenchida, assinada e entregue juntamente com os envelopes) 

 

A empresa abaixo relacionada, por seu representante legal indicado, declara sob as penas da lei que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação através dos documentos integrantes dos envelopes “B”, sob pena de sujeição 

às penalidades previstas neste Edital de Pregão Presencial nº 003/2017, conforme especificações constantes do 

Edital e Anexos. 

 

EMPRESA (RAZÃOSOCIAL):_____________________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL: ___________________________________ 

CARGO: _______________________________________________________ 

RG______________________ 

CPF________________________ 

ASSINATURA: ________________________________________________ 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO (Papel 

timbrado da empresa) 

 

Ao Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU, Estado do Piauí. 

Referente ao Edital do Pregão Presencial no 003/2017. 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob no__________________, DECLARA para todos os 

fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da 

proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2o e Artigo 97 da Lei no 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações 

posteriores. 

 

 

(Carimbo, nome e assinatura do responsável legal) 

(CPF) 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO (Papel timbrado da empresa) 

 

 

Ao Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU, Estado do Piauí. 

Referente ao Edital de Pregão Presencial no 003/2017. 

 

 

A empresa ______________, inscrita no CNPJ sob no _______________, por intermédio de seu representante legal o 

(a) Sr. (a) _____________________________, com RG sob no_______________, e inscrito no CPF sob no 

_______________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de Junho de 1993, 

acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

 

(Assinatura do responsável) 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO (Papel timbrado da empresa) 

 

Ao Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU, Estado do Piauí. 

Referente ao Edital de Pregão Presencial no 003/2017. 

 

A empresa ______________, inscrita no CNPJ sob no _______________, por intermédio de seu representante legal o 

(a) Sr. (a) _____________________________, com RG sob no_______________, e inscrito no CPF sob no 

_______________, DECLARA, sob as penalidades da Lei, para fins de participação no procedimento licitatório em 

anexo, se ser classifica como ME/EPP, gozando dos benefícios da LC 123/2006. 

 

 

 

 

(Assinatura do responsável) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 009/2017 

 

PROCEDIMENTO N. 003/2017 

 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

 

ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO PP N.º 003/2017, REFERENTE 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE 

ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE 

PAVUSSU – PI QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 

DE PAVUSSU/PIAUÍ E A EMPRESA ___________________________. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU doravante denominada CONTRATANTE, inscrita no 

C.N.P.J/M.F. sob o nº 05.170.237/0001-34, com sede na Rua Salustiano da Silva, 953, , centro, neste ato 

representado pela Sr. JULIMAR BARBOSA DA SILVA, brasileira, casada, portadora do R.G nº ........ 

SSP/PI, inscrito no CPF (MF) sob o nº, e a empresa __________________, inscrita no C.N.P.J/MF. sob o 

nº ____________, com sede à ________________________, doravante denominada CONTRATADA, 

neste ato representado pelo Srº____________________, ________, _________, _________________, 

resolvem celebrar o presente instrumento de contrato com as cláusulas e condições a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO 

  O presente contrato fundamenta-se nas disposições Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 

3.555, de 2000, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 3.722, de 

2001, da Lei Complementar nº 123, de 2006, do Decreto n° 2.271, de 1997, e da Lei nº 8.666, de 1993, 

subsidiariamente, nos termos do Pregão Presencial nº 003/2017, e resultado da licitação, devidamente 

homologada pelo Prefeito Municipal, com base na proposta da CONTRATADA, todos partes integrantes 

deste contrato independente de transição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

  O objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA 

ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PAVUSSU - PI destinada a atender as necessidades da 

PrefeituraMunicipal de Pavussu-PI, com ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA DE PAVUSSU – 

EXERCÍCIO 2017, COM RECURSOS PROVENIENTE DO ICMS – FPM – FPE – SEMEC – FUNDEB – 

PNAE - E OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS , conforme especificações do Anexo I desta Licitação. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DO PAGAMENTO 

  O valor Global do presente contrato é de R$ 

______(___________________________________________), os quais serão pagos de acordo com os 

produtos fornecidos, mediante apresentação da Nota Fiscal de Recibos. 

 

3.1 – – O CONTRATADO ficara obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e 

supressões que se fizerem nos produtos, até o limite previsto no Artigo 65, parágrafo 1º da Lei 8.666/93. 

 

3.2 - O valor Global do presente contrato poderá, ser reajustado, mediante aditivo contratual, desde que 

manifesto o interesse em comum das partes pactuantes, conforme Artigo 65, parágrafo 2º, II da Lei 

8.666/93.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS 

  Os pagamentos decorrentes da execução do contrato serão efetuados com recursos do – 

ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA DE PAVUSSU – EXERCÍCIO 2017, COM RECURSOS 

PROVENIENTE DO ICMS – FPM – FPE – SEMEC – FUNDEB – PNAE - E OUTROS RECURSOS 

PRÓPRIOS . 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRODUTOS: 

  A CONTRATADA obriga-se a fornecer produtos de boa qualidade, bem como observar 

rigorosamente as especificações e normas de fornecimento e acondicionamento dos produtos.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO 

  O prazo de vigência do Contrato será até 31 de Dezembro de 2017, a partir da data da sua 

assinatura, não podendo ser prorrogado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

7.1 - O CONTRATANTE se responsabiliza pelo pagamento pelos pagamentos nas condições 

estabelecidas neste Instrumento, de acordo com o fornecimento dos produtos. 

 

7.2 - O CONTRATANTE obriga-se em fornecer ao CONTRATADO as orientações, documentos e 

informações necessários ao bom e fiel cumprimento do objeto deste Instrumento. 

 

7.3- É de responsabilidade da CONTRATANTE, garantir ao CONTRATADO, acesso a documentação 

técnica necessária ao desenvolvimento da execução contratual. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 

  O Contrato deverá ser executado fielmente de acordo com as cláusulas avençadas, sendo 

obrigações do CONTRATADO: 
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8.1 - fornecer os produtos objeto do presente Contrato, com absoluta diligência e perfeição; 

 

8.2 - Permitir e facilitar à fiscalização do CONTRATANTE a inspeção do local onde ficam condicionados os 

produtos a qualquer dia e hora, devendo quando for o caso, prestar as informações e esclarecimentos 

necessários; 

 

8.3 - O CONTRATADO é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 

no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da execução ou de produtos fornecidos. 

 

8.4 - O CONTRATADO é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade em decorrência da fiscalização ou do acompanhamento pelo órgão interessado. 

 

8.5 - O CONTRATADO é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução deste Contrato 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

 O presente contrato poderá ser rescindido no todo ou em parte, por mútuo acordo, desde 

que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios à vontade dos pactuantes e que torne impossível 

a realização do objeto deste instrumento. 

 

9.1 - Verificada a inadimplência do objeto deste contrato, pelo CONTRATADO, este será rescindido, 

ficando o CONTRATADO, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber, sujeito à multa de 

3% (três por cento) do valor Global do contrato, constantes na cláusula terceira. 

 

9.2 – A CONTRATANTE poderá rescindir o presente instrumento contratual, independentemente de 

interpelação judicial ou extrajudicial, ficando isenta do pagamento de qualquer indenização, nas seguintes 

hipóteses: 

 

o Infringência de qualquer obrigação contratual constante no presente instrumento; 

o se o CONTRATADO, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, caucionar ou 

alienar de qualquer forma, os direitos decorrentes deste contrato; 

o se o CONTRATADO paralisar o fornecimento dos produtos, ora pactuados, sem motivo 

justificadamente comprovado junto ao setor competente da CONTRATANTE, à seu 

critério; 
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o se o CONTRATADO não fornecer os produtos contratados de acordo com as previsões 

contidas neste instrumento, ou executá-lo em desacordo com a fiscalização da 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

  O presente instrumento contratual reger-se-á pelas cláusulas aqui acordadas e pelos 

preceitos legais contidos na Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/2002 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Este instrumento é de fornecimento de produtos por tempo determinado com natureza 

autônoma, não assumindo a CONTRATANTE qualquer responsabilidade de ordem trabalhista e/ou 

previdenciária. 

 

CLAUSLA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO: 

  Fica eleito o foro da Comarca de Itaueiras Estado do Piauí, com renúncia expressa de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da 

execução deste contrato. 

 

  E, por estarem justos e acertados, firmam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor 

e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas, para surtir seus efeitos legais. 

 

Pavussu (PI), ..... de ...........de 2017.  

 

CONTRATANTE___________________________________________ 

JULIMAR BARBOSA DA SILVA 

Prefeito Municipal 

 

 

CONTRATADA___________________________________ 

 

Testemunhas:_________________________________________ 

Nome: 

CPF: 

__________________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

 


