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EDITAL N°. 50/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 108/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 45/2022
PREGÃO PRESENCIAL N°. 38/2022

CONTRATO N°. 32/2022
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE Si CELEBRAM DE UM LADO A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA (SP) E DE OUTRO LADO A
EMPRESA SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP.
Por esse instrumento de Contrato que entre si fazem de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARAMINA, Estado de São Paulo, com sede na Rua Bráulio Junqueira de Andrade, 795
-Centro - Aramina - SP - CEP: 14550-000, inscrita no CNPJ sob o n°. 45.323.474/0001-02, neste ato
representado pela prefeita Maria Madalena da Silva, brasileira, residente e domiciliada em Aramina/SP,
doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO
LTDA EPP, com sede na AVENIDA WANDERLEY RIBEIRO, 547 - CENTRO - IGARAPAVA - SP - CEP:
14.540-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 22.666.167/0001-29 e neste ato representada pelo Sr. CRISTIELE
ALVES RIBEIRO, residente e domiciliado na RUA AMAZONAS, 857 - JARDIM BEATRIZ - IGARAPAVA SP - CEP: 14.540-000, portador do doc. R.G. 24.163.405-2-SSP/SP e CPF 301.921.908-65, daqui por diante
denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acertado, conforme cláusulas abaixo:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. AQuisigÃo DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, integrante do edital de pregão presencial em epigrafe, que fica fazendo parte integrante e indissociável
do presente contrato:
QUANT.

UNID.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MARCA

VALOR
UNIT.

1.800 (HUM MIL E OITOCENTOS) KITS ALIMENTARES, sendo que cada kit deverá conter:

01

Pacote

01

Pacote

.- —

formato
no
semolado
Macarrão
Espaguete; não devem apresentar cor
esverdeada com pontos brancos e cinzas
(mofo); não devem estar com cheiro de
mofo; não devem estar com perfurações
(carunchos e outros insetos); devem estar
inteiros e firmes, sem p6 branco solto no
apresentar
bom
devem
pacote;
rendimento; prazo de validade mínimo de
06 meses. 0 produto deve estar de
acordo com a Resolução n°93/MS,
31/10/2000 o qual se refere ao
Regulamento técnico para a fixação de
identidade e Qualidade de Massa
alimentícia, selo ABIMA
Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino;
grãos inteiros; com teor de umidade
máxima de 15%; isento de sujidades e
materiais estranhos; acondicionado em
saco plástico, contendo 5 quilos, validade
minima de 05 meses a contar da data da
entrega; e suas condições deverão estar
de acordo com a resolução rdc 263 de 22

FLOR DE
LIS

KIBAO

2,00
,.

19,00
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setembro de 2005 e suas alterações
posteriores; produto sujeito a verificação
no ato da entrega aos proced.
administrativos
determinados
pela
ANVISA.
Feijão; carioca; tipo 1; novo; constituído
de grãos inteiros e sãos; com teor de
umidade máxima de 14%; isento de
material terroso, sujidades e mistura de
outras
variedades
e
espécies;
acondicionado em saco plástico, validade
minima de 05 meses a contar da data da
entrega; e suas condições deverão estar
de acordo com decreto 6268,de 22 de
novembro de 2007; instrução normativa
12, de 28 de marco de 2008 e suas
alterações posteriores; produto sujeito a
verificação no ato da entrega aos proced.
Administrativos determinados pelo mapa
Óleo comestível; de soja; obtido de
espécie vegetal; isento de ranço e
substancias estranha; validade minima 10
meses a contar da entrega, frasco com
900 ml; embalado em caixa de papelão
reforçado; e suas condições deverão
estar de acordo com a resolução rdc 270
de 22/09/2005 e suas alterações
posteriores; produto sujeito a verificação
aos proced.
no ato da entrega
pela
determinados
Administrativos
ANVISA
Farinha de mandioca; tipo Biju, produto
obtido da mandioca, ligeiramente torrada;
isenta de sujidades, parasitas e larvas;
pacotes de 500 gramas; validade minima
07 meses a contar da entrega,
acondicionado em saco plástico, atóxico;
e suas condições deverão estar de
acordo com a resolução rdc 263 de 22 de
setembro 2005 e suas alterações
posteriores; produto sujeito a verificação
no ato da entrega aos proced.
pela
determinados
Administrativos
ANVISA
Alimento achocolatado; obtido pela
mistura de cacau em pó solúvel, leite
minerais,
maltodextrina,
açúcar,
vitaminas, aromatizantes, emulsificante,
lecitina de soja; constituído de pó fino e
homogêneo; isento de soja ou farinha,
estranhos;
materiais
e
sujidades
admitindo teor de umidade maxima de 3%
pacotes,
em
acondicionado
p/p;
contendo 400 gramas cada, validade
minima 11 meses a contar da data da
entrega; e suas condições deverão estar
de acordo com a resolução RDC 273 de

FAMIL

8,00

,

BREJEIRO

9,00

SIAMAR

"
4,00

APTI

3,00
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02

Unid.

4

Pacote

01

Pacote

22 de setembro de 2005 e suas
alterações posteriores; produto sujeito a
verificação no ato da entrega aos proced.
Administrativos
determinados
pela
ANVISA.
Molho de tomate; Tradicional - Orgânico;
Da
Polpa
de
Frutos
frescos,
cuidadosamente selecionados, Maduros e
Limpos; Ingredientes: tomate, cebola,
sal, salsa,açúcar,áleos vegetais, orégano,
e alho. Temperos In Natura; Sem
Conservantes, Corante e Espessantes de
Qualquer Natureza; Isento de Sujidades e
Corpos Estranhos NÃO DEVE CONTER
GLUTEN.
Embalagem
prática
e
econômica, Saché Plástico, Atóxico,
Hermeticamente Fechado; Embalagem
Reforçada; e Suas Condições Deverão
Estar de Acordo Com a RDC 12/01, RDC
259/02, RDC 360/03, RDC 272/05, RDC
14/14; Produto Sujeito, No Ato Da
Entrega, Aos Proced. Adm. Determinados
Pela ANVISA; Minima de 10 Meses Na
Entrega; pesando 340 gramas Informações
Valor
Nutricionais:
Energético 24Kcal Carboidratos 5,9g
Proteínas 1,1g Gorduras totais Og
Gorduras saturadas Og Gorduras trans Og
Fibra alimentar 1,3g Sódio 227 mg.
Informações de responsabilidade do
fabricante.
Pó para preparo de gelatina; composto
de açúcar, sal, agente tamponante,
acidulante; aroma natural da laranja;
corantes artificiais e outras substancias
permitidas; qualidade ingredientes sãos e
limpos, umidade de 2% p/p; validade
minima de 10 meses a contar da entrega,
acondicionado embalagem apropriada;
embalado em caixa de papelão reforçado
contendo 36 caixinhas, pesando 85
gramas cada; e suas condições deverão
estar de acordo com a resolução rdc 273
de 22 de setembro de 2005 e suas
alterações posteriores; produto sujeito a
verificação no ato da entrega aos proced.
pela
determinados
Administrativos
ANVISA
Biscoito doce sem recheio; maisena;
de farinha de trigo, gordura vegetal, sal;
açúcar e outras substanciam permitidas;
embalagem filme bopp, com validade
minima na data da entrega de 5 meses;
pesando 350 gramas; e suas condições
deverão estar de acordo com a portaria
263 de 22 de setembro de 2005 e suas
alterações posteriores; produto sujeito a

.,

VAL

1,00

KININO

3,00
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,.
4,00
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Pacote com 01

01

Pacote
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verificação no ato da entrega aos proced.
Administrativos
determinados
pela
ANVISA
Sardinha inteira em óleo; pescado em
conserva; sardinha; elaborado com peixe
descabeçado, eviscerado e submetido á
esterilização comercial; inteiro e com
espinha, composto de sardinha, óleo,
água,
sal
e
outros
ingredientes
permitidos;
conservado
em
óleo
comestível; com aparência, cor, odor,
sabor e textura próprios; isento de
ferrugem,
estufamento,
vazamento,
amassamento, perfurações ou outras
alterações do produto; embalagem
primaria lata metálica com verniz
sanitário, hermeticamente fechada e
perfeitamente
recravada;
e
suas
condições deverão estar de acordo com a
instrução normativa SDA 22/11, decreto
12.486/78, decreto 9.013/17, instrução
normativa 22/05; resolução RDC 360/03,
RDC 259/02, RDC 42/13, RDC 14/14 e
alterações posteriores; produto sujeito a
verificação no ato da entrega aos
proced.admin. determinados pelo MAPA e
ANVISA; com validade minima de 38
meses na data da entre.a;
Leite integral UHT; leite UHT/UAT;
integral; teor de matéria gorda mínimo de
3%; embalagem estéril e hermeticamente
fechada, caixa cartonada aluminizada,
acondicionada em caixa de papelão
reforçado; e suas condições deverão
estar de acordo com a portaria 370/97
(MAPA),RDC 12/01, RDC 259/02, RDC
360/03 e suas alterações posteriores;
produto sujeito a verificação no ato da
entrega aos proced. adm. determinados
pelo mapa e ANVISA; com validade na
data de fabricação de 120 dias e validade
minima de 90 dias na data da entrega;
Sal refinado; iodado; com no mínimo
96,95% de cloreto de sódio e sais de
iodo; acondicionado em saco de
polietileno, resistente e vedado, com
validade minima de 10 meses a contar da
data da entrega; e suas condições
deverão estar de acordo com a (res. RDC
n 28,de 28/03/00),res. RDC 130/03 e suas
alterações; produto sujeito a verificação
no ato da entrega aos proced.
pela
determinados
Administrativos
ANVISA
AÇÚCAR CRISTAL OBTIDO DA CANA
DE AÇÚCAR, CRISTAL; PACOTES DE
5 KG - Açúcar; obtido da cana de açúcar,

,

ROBINSON

4,00

,

ITALAC

5,00

„

FINOSAL

1,00

DOCE VIDA

16,20
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cristal; com aspecto cor, cheiros próprios
e sabor doce; com teor de sacarose
mínimo de 99,3%p/p, admitindo umidade
máxima de 0,3% p/p; sem fermentação,
isento de sujidades, parasitas, materiais
terrosos e detritos animais ou vegetais;
acondicionado em plástico atóxico,
validade minima de 23 meses a contar da
data de entrega; e suas condições
deverão estar de acordo com a resolução
271 de 22 de setembro de 2005 e suas
alterações posteriores; produto sujeito a
verificação no ato da entrega aos proced.
Administrativos
determinados
pela
ANVISA, pacotes de 5 kg

3/13

-

VALOR POR KIT: R$ 106,20 — CENTO E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS.
CLAUSULA SEGUNDA — DAS CONDIÇÕES
2.1. Todas as especificações técnicas constantes no procedimento licitatório, assim como todos os seus termos do
Edital, integram este contrato, independentemente de sua transcrição.
CLAUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
3.1. 0 prego total do vencedor da cláusula primeira apresentado pela CONTRATADA e aceito pela
CONTRATANTE é o seguinte: R$ 191.160,00 — CENTO E NOVENTA E UM MIL, CENTO E SESSENTA REAIS.
CLAUSULA QUARTA - DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
4.1. 0 pagamento será efetuado em até 30 (TRINTA) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura.
4.2. 0 pagamento será feito mediante crédito em conta corrente em nome da Contratada, informado na sua
proposta de pregos.
4.5. No caso de eventual inadimplemento do contratante será obedecido o que dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea
"c", da Lei Federal n° 8.666/93, sendo utilizado o índice do IPCA-IBGE "pro-rata-die", relativo ao mês anterior
inadimplemento.
CLAUSULA QUINTA — DA VIGÊNCIA
5.5. 0 contrato terá validade de 12 (doze) meses, contados da data da sua(s) assinatura(s), podendo ser
prorrogado, a critério da Administração, na forma do art. 57, IV, Lei 8.666/93.
5.6. Em caso de prorrogação contratual, o índice aplicado para fins de reajuste será o IGP-M, calculado pela FGV,
acumulado.
CLAUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO
0 saldo da dotação orçamentária existente suporta a realização desta Despesa e tern a seguinte
classificação, a saber:

02.05.00 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
02.05.60 MERENDA ESCOLAR
12.3060213.2110 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INFANTIL PRÉ ESCOLA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
VÍNCULO: 01
• •I1

••

A
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES, DIREITOS E OBRIGAÇÕES
7.1. DA CONTRATADA
7.1.1. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, tributários, trabalhistas, fiscais e sociais, que venham a
incidir sobre a execução deste Contrato;
7.1.2. Obriga-se a reparar, corrigir e substituir, és suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste
Instrumento, quando se verificarem vícios, defeitos, incorreções e má qualidade do produto fornecido;
7.1.3. Responsabilizar-se por danos causados diretamente à CONTRATANTE, ou a terceiros, por sua culpa ou
dolo, em que se verificarem falhas na entrega, sendo que a fiscalização designada pela CONTRATANTE não
diminui ou exclui esta responsabilidade.
7.1.4. Atender as solicitações da CONTRATANTE, em qualquer horário com presteza, atenção, e zelo.
7.2. DA CONTRATANTE
7.2.1. Direito de rejeitar o produto se não fornecidos de acordo com as normas estabelecidas.
7.2.2. Direito regressivo contra a CONTRATADA no caso de indenização ou reparação a terceiros em razão do
fornecimento inadequado do produto, objeto deste Contrato.
7.2.3. Os serviços objeto deste contrato serão fiscalizados pelo gestor/fiscal da CONTRATANTE, especialmente
designado.
CLAUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES
8.1. As alterações do objeto contratual poderão ocorrer até o limite dos termos do Artigo 65, da Lei 8.666/93 e
alterações.
CLAUSULA NONA - DA RESCISÃO
`*-9.1. A rescisão contratual poderá ocorrer nas hipóteses previstas nos Artigos 77 a 80, da Lel 8.666/93
alterações.
CLAUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
10.1. 0 descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital sujeita a contratada a
multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93 e Decreto Municipal n°. 1.361/2001, conforme
abaixo:
I - atrasos de até 30 (trinta) dias: 0,2% ao dia;
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- atrasos superiores a 30 (trinta) dias: 6% mais 0,4% ao dia a partir do 31° dia, limitados esses watrasos a 60
(sessenta) dias, sem prejuízo da rescisão unilateral do ajuste por ato da Administração.
10.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, Ill e IV, da Lei 8.666/93, pela recusa na assinatura do
contrato, de sua aceitação ou retirada do instrumento equivalente ou, ainda, pela inexecução do seu objeto,
parcial ou totalmente, a Administração aplicara multa de 20% sobre o valor da obrigação não cumprida.
10.3. Se a recusa for motivada em fato impeditivo relevante, devidamente comprovado e superveniente
apresentação da proposta, a multa poderá ser relevada por ato motivado da autoridade competente para a
contratação.
10.4. A aplicação da multa prevista nos arts. 5° e 7° do Decreto Municipal n° 1.361/2001, de natureza moratória,
não impede a aplicação superveniente da multa, de natureza compensatória, prevista no art. 8° do referido
decreto, cumulando-se os respectivos valores.
10.5. Independentemente das sanções estabelecidas no art 8° no caput do art. 10 do Decreto 1.361/2001, a
contratada, em razão de sua inadimplência, arcará, ainda, a titulo de perdas e danos, com a correspondente
diferença de preços verificada em nova contratação, se nenhum dos classificados remanescentes aceitarem a
contratação nos mesmos termos propostos pela inadimplente.
10.6. Os valores das multas não recolhidas no prazo serão descontados da garantia do respectivo contrato ou dos
pagamentos devidos à contratada. Na impossibilidade, a cobrança será feita judicialmente.
10.7. Serão aplicados juros moratórios, à razão de 1,5% ao mês, as multas não recolhidas até o vencimento e,
ainda:
10.7.1. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a administração
municipal, por prazo de até 02 (dois) anos, e,
10.7.2. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
10.8. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidemeo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa,
ficará impedida de licitar e contratar com o município pelo prazo de até cinco anos.
10.9. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou
,,..prejuízos que seu ato punível venha causar á administração.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GESTÃO DO CONTRATO
11.1. Gestor e fiscal: Respectivamente Silvana Ribeiro Jorge e Cláudia Maria Scandiuzzi Veronez.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Igarapava, Estado de São Paulo, para dirimir eventuais dúvidas dest
Contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
12.2. E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente Instrumento público em 03 (três) vias d
igual teor e para um so efeito, e que depois de lido no todo e achado conforme, vai devidamente assinado pel
partes e pelas testemunhas a tudo presentes.
Aramina, 18 de maio de 2022.

441.0.A.,4^—
MARIA MADALENA DA SILVA
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Prefeita
CRISTIELE ALVES RIBEIRO
Representante da empresa
Testemunhas

Nome:
CPF:

Ow, r-atu-'17.1e,c6)
Fábio Uma :Oil
CPF 361 3
SeattInlé

',ASA
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(REDAÇÃO DADA PELA
ANEXO LC

-01 - TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS)

RESOLUÇÃO N° 11/2021)
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
BOM PREÇOS LTDA EPP
CONTRATADO: SUPERMERCADO OMEGA
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 32/2022
MUNICIPAL DE
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE
OBJETO: AQUISIÇÃO DE KITS
ENSINO.
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.
a)

Estamos CIENTES de que:

o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual,

estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual
ocorrerá pelo sistema eletrônico;

'13)

poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse,

Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância
com o estabelecido na Resolução n° 01/2011 do TCESP;
c)

além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados,

relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n°
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme
regras do Código de Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo
eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2° das Instruções
n°01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s);
e)

2.
a)

é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
Damo-nos por NOTIFICADOS para:

0 acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b)

Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.
LOCAL e DATA: Aramina, 18 de maio de 2022.
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AUTORIDADE MAXIMA DO toRGÃOIENTIDADE;
Nome: MARIA MADALENA DA SILVA
Cargo: PREFEITA
CPF: 144.386.268-11
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome: MARIA MADALENA DA SILVA
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 144.386.268-11
Assinatura:
,...RESPONSÁVEIS

QUE ASSINARAM 0 AJUSTE:

Pelo contratante:
Nome: MARIA MADALENA DA SILVA
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 144.386.268-11
Assinatura:

LLLY.e
-

/
.2kzzia

Pela contratada:
Nome: CRISTIELE ALVES RIBEIRO
Cargo: PROPRIETÁRIA
CPF: 301.921.405-2
Assinatura:
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
-,.-Nome: MARIA MADALENA DA SILVA
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 144.386.268-11
Assinatura: /141 (171_,C0-‘
- del
GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome: SILVANA RIBEIRO JORGE
Cargo: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CPF:
Assinatura: 050. 74.098-18
DEMAIS RESP SAVE' (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade:
Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura:

Prefeitura Municipal de Aramina
- Estado de São Paulo CNPJ n2. 45.323.474/0001-02
Rua Dr. Bráulio de Andrade Junqueira, 795 - Centro
Aramina - Estado de Sao Paulo
www.aramina.sp.gov.br

(*) - 0 Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas
que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes
contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por
processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em
atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na
-....hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles.,já arrolados
como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação especifica. (inciso acrescido
pela Resolução n° 11/2021).

