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CONTRATO Nº 64/2013 

 
 
 

INSTRUMENTO DE CONTRATO 

PARA “AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS” QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O CONSELHO FEDERAL 

DE MEDICINA VETERINÁRIA – 

CFMV E A EMPRESA MAM RIBEIRO 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS – ME. 

 

 

 

  CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, 

autarquia federal criada pela Lei nº 5.517, de 1968, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

00.119.784/0001-71, sediada nesta Capital Federal, no SIA, Trecho 6, Lotes 130 e 140, 

neste ato representada por seu Presidente, BENEDITO FORTES DE ARRUDA, 

médico veterinário inscrito no CRMV-GO nº 0272 e no CPF/MF sob nº 088.404.311-87, 

doravante denominada CONTRATANTE, e EMPRESA MAM RIBEIRO 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob n° 11.020.689/0001-53, sediada na cidade de Guará I, QI 04, Bloco A, 

Sala 101, neste ato representada pela sua Sócia Administradora, Sra. Maria Aparecida 

Moreira Ribeiro, brasileira, Casada, empresária, inscrito no CPF/MF sob o n° 

238.190.814-53, portadora do RG nº 949.128, expedida pela SSP/DF, em conformidade 

com a procuração e/ou contrato social contidos nas folhas 293 a 295 do Processo n° 

2994/2013, doravante denominada CONTRATADA, têm, entre si, justo e avençado, e 

celebram, por força do presente instrumento, elaborado de acordo com minuta examinada 

pela Assessoria Jurídica, “ex vi” do disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei n° 

8.666/93, e suas alterações, e em conformidade com o constante do processo acima 

citado, este CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 

que se regerá pelas disposições da Lei n° 8.666/93, e suas alterações, e pelas seguintes 

cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA I – DO OBJETO 
 

1.1. O presente Contrato tem por objeto a aquisição dos gêneros alimentícios conforme os 

relacionados e especificados abaixo: 
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MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME 

Item Descrição 
Unidade de 

Fornecimento 
Quantidade da 

Ata 
Quantidade Solicitada no 

Contrato 
Valor Unitário 

1 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

UN  270 135 R$ 6,69   

Marca: OLE 
Fabricante: ole 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abacaxi em calda, selecionado e sem caroços, lata com no mínimo 850g. 
Com identificação do produto e prazo de validade.  

4 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

KG  360 180 R$ 1,43  

Marca: ceasa 
Fabricante: ceasa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abóbora Japonesa, de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de 
maturação, que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.  

7 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

KG  1200  600 R$ 1,49  

Marca: rei 
Fabricante: rei 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Açúcar Refinado, pacote de 01 (um) quilo, de primeira qualidade, com 
identificação do produto e prazo de validade  

8 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

UN  140 70 R$ 2,48   

Marca: assugrim 
Fabricante: assugrim 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Adoçante Dietético, líquido, edulcorante artificial aspartame, sem sacarina, 
sem ciclamato, contém fenilalanina, sem glúten, frascos com 100ml.  

9 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

MAÇO  120 60 R$ 1,79   

Marca: ceasa 
Fabricante: ceasa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agrião, de primeira, in natura, em pé, apresentando grau de evolução 
completo do tamanho, aroma e cor próprias, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.  

10 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

UN  120 60 R$ 4,97   

Marca: ting 
Fabricante: ting 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alcaparra, em conserva, embalagem contendo peso líquido de no mínimo 
140g e peso drenado de no mínimo 90g, com identificação do produto e prazo de validade.  

11 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

UN  820 410  R$ 1,24  
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Marca: ceasa 
Fabricante: ceasa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alface Americana, em pé, apresentando grau de evolução completo do 
tamanho, aroma e cor próprias, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.  

12 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

UN  820  410 R$ 0,95  

Marca: ceasa 
Fabricante: ceasa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alface Crespa, em pé, apresentando grau de evolução completo do 
tamanho, aroma e cor próprias, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.  

13 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

UN  180  90 R$ 0,99  

Marca: ceasa 
Fabricante: ceasa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alface Roxo, em pé, apresentando grau de evolução completo do tamanho, 
aroma e cor próprias, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.  

18 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

UN  36  18 R$ 3,82 

Marca: dori 
Fabricante: dori 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Amendoim, sem pele, torrado constituídos de grãos inteiros, de primeira 
qualidade, sem fermentação e mofo, isento de sujeiras, parasitas e larvas, acondicionado em saco plástico 
transparente, atóxico, pacote com 500g.  

21 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

PCT  50 25 R$ 4,06   

Marca: namorado 
Fabricante: namorado 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arroz integral, classe longo fino, tipo 1, pacote contendo 1kg, com 
identificação do produto e prazo de validade.  

22 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

UN  260  130 R$ 3,78 

Marca: 88 
Fabricante: 88 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Atum Ralado, em óleo comestível, embalagem lata, contendo no mínimo de 
170g, com identificação do produto e prazo de validade.  

24 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

UN  12  6 R$ 3,45 

 
Marca: anhaguera 
Fabricante: anhaguera 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Azeite de dendê puro, baixa acidez, embalagem com 150ml, com 
identificação do produto e prazo de validade  

25 
CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

UN 360 
 

180 
R$ 7,35 

Marca: lisboa 
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Fabricante: lisboa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Azeite de Oliva, puro, extra virgem, sem colesterol, embalagem em vidro, 
contendo no mínimo 500ml, com identificação do produto e prazo de validade  

28 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

KG  336  168 R$ 2,20  

Marca: ceasa 
Fabricante: ceasa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banana da Terra, in natura, kg, apresentando grau de maturação que 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas.  

30 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

UN  1200  600 R$ 1,70  

Marca: monte virgine 
Fabricante: monte virgine 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barra de cereal sabor banana 25g. Ingredientes: Glicose de milho, flocos de 
arroz tostados, banana desidratada, aveia em flocos, açúcar invertido, gordura vegetal, sal e estabilizante lecitina de 
soja, com identificação do produto e prazo de validade.  

32 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

KG  1000  500 R$ 7,84  

Marca: ceasa 
Fabricante: ceasa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Batata Baroa, de primeira qualidade, in natura, compacta e firme, 
apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas  

33 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

PCT  200  100 R$ 6,90  

Marca: max crocante 
Fabricante: max crocante 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Batata Frita Palha Tradicional, pacote contendo no mínimo 500g, livre de 
gorduras trans, com identificação do produto e prazo de validade  

35 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

KG  240 120 R$ 1,99  

Marca: ceasa 
Fabricante: ceasa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Berinjela, de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de 
maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas  

36 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

KG  240 120 R$ 1,89   

Marca: ceasa 
Fabricante: ceasa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Beterraba, de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de 
maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.  
 

37 CESTA BÁSICA - UN  150  75 R$ 1,90  
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GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

Marca: liane 
Fabricante: liane 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Biscoito de água e sal pacote 400g. Ingredientes: Farinha de trigo fortificada 
com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, amido, sal, extrato de malte, açúcar invertido, açúcar, fermento biológico, 
fermento químico bicarbonato de sódio e acidulante ácido  

38 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

MAÇO  300  150 R$ 2,20  

Marca: ceasa 
Fabricante: ceasa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Brócolis, de primeira qualidade, apresentando grau de evolução completo 
do tamanho, aroma e cor próprias, com ausência de sujidades, parasitos e larvas  

39 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

PCT  120 60 R$ 4,99   

Marca: ceasa 
Fabricante: ceasa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Broto de Feijão, in natura, higienizado, apresentando grau de evolução 
completo do tamanho, aroma e cor próprias, com ausência de sujidades, parasitos e larvas, pacote contendo no 
mínimo 500g.  

41 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

UN  30  15 R$ 1,05 

Marca: GISELE 
Fabricante: gisele 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Canela em Pó, embalagem contendo no mínimo 50g, com identificação do 
produto e prazo de validade  

45 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

KG  500 250 R$ 14,89   

Marca: frigoalpha 
Fabricante: frigoalpha 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carne Bovina, tipo contra filé, de primeira qualidade, sem osso, limpa, 
cortada em bifes, embalagem em filme pvc transparente ou saco plástico transparente, com identificação do produto 
e prazo de validade.  
 

46 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

KG  1100  550 R$ 13,94  

Marca: frigoalpha 
Fabricante: frigoalpha 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carne Bovina, tipo coxão mole, de primeira qualidade, sem osso, limpa, 
cortada em bifes, embalagem em filme pvc transparente ou saco plástico transparente, com identificação do produto 
e prazo de validade.  
 

48 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

KG  360  180 R$ 8,79  

Marca: frigoalpha 
Fabricante: frigoalpha 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carne Bovina, tipo músculo, de primeira qualidade, em pedaço, embalagem 
em filme pvc transparente ou saco plástico transparente, com identificação do produto e prazo de validade.  

50 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

KG  140  70 R$ 11,97  

Marca: frigoalpha 
Fabricante: frigoalpha 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carne Suína, tipo costela, defumada, de primeira qualidade, apresentação 
em tiras, fresca, embalada em saco plástico transparente, atóxico, com identificação do produto e prazo de validade  

52 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

UN  60  30 R$ 2,74  

Marca: ariane 
Fabricante: ariane 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Catchup Tradicional, embalagem contendo no mínimo 400g, com 
identificação do produto e prazo de validade.  

53 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

KG  360 180 R$ 2,49   

Marca: ceasa 
Fabricante: ceasa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cebola Nacional, de primeira qualidade, in natura, casca protetora, 
apresentando grau de maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas  

54 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

MAÇO  180 90 R$ 1,19  

Marca: ceasa 
Fabricante: ceasa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cebolinha, maço, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitos e larvas  

55 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

KG  360  180 R$ 2,14  

Marca: ceasa 
Fabricante: ceasa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cenoura, de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de maturação 
que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas  

56 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

UN  120  60 R$ 2,73 

Marca: leão 
Fabricante: leão 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chá de Boldo do Chile, embalagem: caixa com 10 saquinhos, contendo no 
mínimo 10g e no máximo 20g, com identificação do produto e prazo de validade.  

57 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

UN  120 60 R$ 2,77  

Marca: leão 
Fabricante: leão 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chá de Camomila, embalagem: caixa com 10 saquinhos, contendo no 
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mínimo 10g e no máximo 20g, com identificação do produto e prazo de validade.  

58 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

UN  120 60 R$ 2,59  

Marca: leão 
Fabricante: leão 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chá de Erva Doce, embalagem: caixa com 10 saquinhos, embalados 
individualmente, contendo no mínimo 10g e no máximo 20g, com identificação do produto e prazo de validade  

59 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

UN  120  60 R$ 2,59 

Marca: leão 
Fabricante: leão 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chá de Hortelã, embalagem: caixa com 10 saquinhos, contendo 
individualmente, no mínimo 10g e no máximo 20g, com identificação do produto e prazo de validade.  

60 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

UN  120 60 R$ 2,24  

Marca: leão 
Fabricante: leão 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chá de Maçã, embalagem: caixa com 10 saquinhos, contendo 
individualmente, no mínimo 10g e no máximo 20g, com identificação do produto e prazo de validade  

61 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

UN  30  15 R$ 2,49  

Marca: leão 
Fabricante: leão 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chá Mate, embalagem: caixa com 10 saquinhos, contendo individualmente, 
no mínimo 10g e no máximo 20g, com identificação do produto e prazo de validade  

62 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

MAÇO  300 150 R$ 1,19   

Marca: ceasa 
Fabricante: ceasa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cheiro Verde, maço, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitos e larvas.  
 

63 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

MAÇO  144 72 R$ 1,15   

Marca: ceasa 
Fabricante: ceasa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chicória, em pé, apresentando grau de evolução completo do tamanho, 
aroma e cor próprias, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.  
 

69 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

UN  156  78 R$ 1,14 

Marca: gisele 
Fabricante: gisele 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colorífico, composto por fubá enriquecido com ferro e ácido fólico e 
suspensão oleosa de urucum. O produto não deve conter quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, 
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gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio, embalagem contendo no mínimo 80g.  

71 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

UN  360  180 R$ 4,29 

Marca: ceasa 
Fabricante: ceasa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Couve-flor, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação que 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas.  

72 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

KG  1200  600 R$ 4,47 

Marca: superfrango 
Fabricante: superfrango 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coxa e Sobrecoxa de Frango, congeladas, acondicionada em saco plástico 
transparente, atóxico, com identificação do produto e prazo de validade  

74 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

UN  36 18 R$ 2,59  

Marca: gisele 
Fabricante: gisele 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cravo da Índia, embalagem contendo 40g, com identificação do produto e 
prazo de validade.  

78 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

PCT  120 60 R$ 9,00   

Marca: bondelle 
Fabricante: bondelle 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ervilha torta, in natura, higienizado, apresentando grau de evolução 
completo do tamanho, aroma e cor próprias, com ausência de sujidades, parasitos e larvas, pacote contendo no 
mínimo 500g.  

80 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

MAÇO  120  60 R$ 1,81  

Marca: ceasa 
Fabricante: ceasa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espinafre, de primeira, in natura, em pé, apresentando grau de evolução 
completo do tamanho, aroma e cor próprias, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.  

81 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

UN  480  240 R$ 1,14 

Marca: bonare 
Fabricante: bonare 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Extrato de Tomate, concentrado, embalagem contendo no mínimo 350g, 
com identificação do produto e prazo de validade.  

82 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

KG  220  110 R$ 3,63  

Marca: acigal 
Fabricante: acigal 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Farinha de Mandioca Torrada, grupo seco, subgrupo fino, tipo 1, embalada 
em saco com 1kg, com identificação do produto e prazo de validade.  
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85 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

UN  120 60 R$ 2,90   

Marca: temperati 
Fabricante: temperati 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Farofa Pronta Temperada, embalagem com 500g. Farinha de mandioca 
biju, toucinho defumado, condimento preparado sabor cebola (sal aromatizantes anti umectante dióxido de sílicio), 
alho, sal refinado, cebolinha verde, condimento preparado sabor bacon (sal, farinha de arroz, proteína vegetal 
hidrolisada, amido de milho, aromatizantes, realçador de sabor glutamato monossódico, anti umectante dióxido de 
silício), cebola frita, pimenta vermelha, pimenta do reino, colorífico, realçador de sabor glutamato monossódico, 
antioxidante BHT. Com identificação do produto e prazo de validade.  

86 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

KG  30 15 R$ 6,03  

Marca: pacha 
Fabricante: pacha 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Feijão branco – tipo 1, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade 
máxima de 15%, acondicionado em saco plástico, isento de material terroso, sujidades, mistura de outras variedades 
e espécies, pacote 01 Kg. Com identificação do produto e prazo de validade.  

88 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

KG  120  60 R$ 5,29  

Marca: camil 
Fabricante: camil 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Feijão Fradinho, tipo 1, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade 
máxima de 15%, acondicionado em saco plástico, isento de material terroso, sujidades, mistura de outras variedades 
e espécies, pacote contendo 01 kg, com identificação do produto e prazo de validade.  
 

92 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

UN  100  50 R$ 5,17 

Marca: levapan 
Fabricante: levapan 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fermento em Pó Químico, embalagem contendo no mínimo 500g, com 
identificação do produto e prazo de validade  
 

96 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

CX  300 150  R$ 3,29  

Marca: export 
Fabricante: export 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Filtro de Papel, para café nº 3, de primeira qualidade, contendo no mínimo 
40 unidades  
 

97 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

CX  300  150 R$ 1,16  

Marca: fiat lux 
Fabricante: fiat lux 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fósforo de Segurança, palitos extra longos, caixa com 50 palitos.  

106 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 

un  140 70  R$ 9,99  
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ALIMENTÍCIOS 

Marca: stela 
Fabricante: stela 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Geléia de goiaba, pote 320g. Ingredientes: Açúcar, goiaba, xarope de 
glicose, pectina cítrica e ácido cítrico. Não contém glúten, com identificação do produto e prazo de validade  

110 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

KG  24 12  R$ 13,80 

Marca: vitelicia 
Fabricante: vitlicia 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Granola tradicional, pacote 1 kg. Ingredientes: aveia em flocos, mel, fibra e 
gérmen de trigo, açúcar mascavo, uva passa, flocos em cereais (trigo arroz, aveia e milho), castanhas (caju e pará), 
flocos de milho, óleo vegetal, maçã desidratada, gergelim e malte de cereais. Com identificação do produto e prazo 
de validade  

111 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

KG  30  15 R$ 9,43  

Marca: pacha 
Fabricante: pacha 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grão de Bico, pacote 01 Kg, não contém glúten, com identificação do 
produto e prazo de validade  

112 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

PCT  720 360 R$ 4,64   

Marca: florax 
Fabricante: florax 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guardanapo de Papel, folhas duplas, 33,5 x 33, embalagem com 50 
unidades.  

116 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

KG  240  120 R$ 2,99 

Marca: ceasa 
Fabricante: ceasa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jiló, de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de maturação, tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, 
com ausência de sujidades, parasitos e larvas  

117 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

KG  240 120  R$ 1,64 

Marca: ceasa 
Fabricante: ceasa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Laranja, de primeira, in natura, tipo pêra, apresentando grau de maturação 
que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas  

118 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

UN  600 300 R$ 2,57   

Marca: marajoara 
Fabricante: marajoara 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Leite Condensado, tradicional, embalagem com no mínimo 395g, com 
identificação do produto e prazo de validade.  

124 CESTA BÁSICA - UN  72  36 R$ 1,14 
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GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

Marca: gisele 
Fabricante: gisele 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Louro em Folhas Secas, embalagem contendo no mínimo 04g, com 
identificação do produto e prazo de validade  

126 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

KG  240 120  R$ 2,58  

Marca: paulista 
Fabricante: paulista 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Macarrão Espaguete, à base de farinha com ovos, pacote contendo 1kg, 
com identificação do produto e prazo de validade.  

130 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

KG  240 120 R$ 2,99   

Marca: ceasa 
Fabricante: ceasa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mamão, de primeira, in natura, tipo formosa, apresentando grau de 
maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.  
 

131 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

KG  36  18 R$ 5,00  

Marca: ceasa 
Fabricante: ceasa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mandioca (aipim) Amarela (ralada), de primeira, in natura, descascada e 
ralada, apresentando grau de maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas  
 

132 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

KG  300  150 R$ 3,43 

Marca: ceasa 
Fabricante: ceasa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mandioca (aipim) Amarela, de primeira, in natura, descascada, 
apresentando grau de maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.  
 

133 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

KG  600  300 R$ 4,99  

Marca: ceasa 
Fabricante: ceasa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manga, de primeira, in natura, tipo Tommy, apresentando grau de 
maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas  

134 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

MAÇO  72 36 R$ 1,55   

Marca: ceasa 
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Fabricante: ceasa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manjericão, de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de 
evolução completo do tamanho, aroma e cor próprias, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.  

135 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

KG  240  120 R$ 4,99  

Marca: ceasa 
Fabricante: ceasa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Maracujá Azedo, in natura, apresentando grau de maturação, tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas.  

139 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

KG  1200  600 R$ 1,99  

Marca: ceasa 
Fabricante: ceasa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Melancia, de primeira qualidade, apresentando grau de maturação, tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas  

142 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

UN  120 60 R$ 0,63   

Marca: sinha 
Fabricante: sinha 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Milharina. Ingredientes: Milho, ferro e ácido fólico. Não contém glúten. 
Pacote 500g, com identificação do produto e prazo de validade.  

144 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

UN  720 360 R$ 1,40   

Marca: bonare 
Fabricante: bonare 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Milho Verde, em conserva, embalagem contendo no mínimo 320g, com 
identificação do produto e prazo de validade  

145 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

PCT  300 150 R$ 3,99  

Marca: ceasa 
Fabricante: ceasa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Milho Verde, in natura, de primeira qualidade, apresentando grau de 
evolução completo do tamanho, aroma e cor próprias, com ausência de sujidades, parasitos e larvas, contendo no 
mínimo 1kg e 500g, em torno de 06 unidades em cada pacote  
 

146 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

UN  720 360 R$ 1,22  

Marca: ariane 
Fabricante: ariane 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Molho de Pimenta Vermelha, embalagem plástica contendo no mínimo 
150ml, com identificação do produto e prazo de validade  

147 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

UN  500 250 R$ 2,22   
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Marca: predileta 
Fabricante: predileta 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Molho Madeira, embalagem de vidro, contendo no mínimo 340g, com 
identificação do produto e prazo de validade.  

148 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

UN  240 120 R$ 2,14  

Marca: quero 
Fabricante: quero 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Molho Pomarola Tradicional, embalagem contendo no mínimo 340ml 
enlatado, com identificação do produto e prazo de validade.  

156 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

CX  120 60 R$ 0,30   

Marca: aurea 
Fabricante: aurea 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: palito de Dente com ponta, embalagem com 100 palitos  

158 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

UN  540 270 R$ 4,56  

Marca: bambina 
Fabricante: bambina 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pão Bisnaguinha, pacote com 300g, com identificação do produto e prazo 
de validade  

159 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

UN  600 300 R$ 3,60  

Marca: bambina 
Fabricante: bambina 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pão de Forma, pacote com 500g, superfície lisa, macia e brilhante, não 
quebradiça, miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, composto de farinha de trigo, açúcar, 
gordura vegetal, leite em pó, sal, água, fermento biológico, anti mofo, embalado em saco plástico pvc, atóxico  

160 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

UN  720 360 R$ 5,26  

Marca: segredo mineiro 
Fabricante: segredo mineiro 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pão de Queijo, congelado, unidade de 500g, com identificação do produto e 
prazo de validade  
 

161 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

UN  170 85 R$ 2,55  

Marca: bambina 
Fabricante: bambina 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pão para cachorro-quente, fabricado com matéria prima de primeira 
qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, sem bolor, unidade de 
fornecimento: pacote contendo 6 pães, Peso Líquido Total: 220 gr.  

162 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

PCT  1000 500 R$ 2,98   

Marca: bambina 
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Fabricante: bambina 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pão sírio médio Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, açúcar cristal, fermento biológico, sal refinado e extrato de malte, contém conservante propionato de cálcio 
(PIX), com identificação do produto e prazo de validade  

167 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

KG  96 48 R$ 2,49  

Marca: ceasa 
Fabricante: ceasa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pepino Japonês, de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de 
maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.  

169 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

KG  48 24 R$ 10,00   

Marca: ceasa 
Fabricante: ceasa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pimentão Amarelo, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação 
que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas  

171 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

KG  48 24  R$ 9,99 

Marca: ceasa 
Fabricante: ceasa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pimentão Vermelho, de primeira, in natura, apresentando grau de 
maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.  
 

172 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

KG  440  220 R$ 2,87 

Marca: ceasa 
Fabricante: ceasa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pocã (tangerina), in natura, de primeira, apresentando grau de maturação 
que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas.  

175 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

UN  2400  1200 R$ 0,45 

Marca: fonte de vida 
Fabricante: fonte de vida 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Polpa de Caju, de primeira qualidade, embalagem individual, com no                 
.. 
mínimo 100g, embalados em saco plástico transparente e resistente, com especificação dos ingredientes, data de 
fabricação e o prazo de validade.  

176 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

UN  1200  600 R$ 0,57 

Marca: fonte de vida 
Fabricante: fonte de vida 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Polpa de Cupuaçu, de primeira qualidade, embalagem individual, com no 



 

 

 1

5 

mínimo 100g, embalados em saco plástico transparente e resistente, com especificação dos ingredientes, data de 
fabricação e o prazo de validade  

179 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

UN  2400 1200  R$ 0,54 

Marca: fonte de vida 
Fabricante: fonte de vida 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Polpa de Limão, de primeira qualidade, embalagem individual, com no 
mínimo 100g, embalados em saco plástico transparente e resistente, com especificação dos ingredientes, data de 
fabricação e o prazo de validade.  

183 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

UN  1200 600 R$ 0,49  

Marca: fonte de vida 
Fabricante: fonte de vida 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Polpa de Uva, de primeira qualidade, embalagem individual, com no mínimo 
100g, embalados em saco plástico transparente e resistente, com especificação dos ingredientes, data de fabricação 
e o prazo de validade  

184 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

KG  240 120 R$ 4,19  

Marca: do ze 
Fabricante: do ze 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Polvilho Doce, de primeira qualidade, embalado em saco plástico 
transparente, sem sujidades, com identificação do produto e prazo de validade.  

185 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

UN  120 60  R$ 1,59 

Marca: knor 
Fabricante: knor 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Preparado para Culinária, de galinha, composto de sal, amido, glutamato 
monossódico, açúcar, alho, cebola, gordura vegetal, extrato de carne de frango, em tablete, acondicionados em caixa 
com 06 tabletes, contendo no mínimo 57g.  

186 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

KG  120 60 R$ 9,99  

Marca: peperi 
Fabricante: peperi 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Presunto de Peru Cozido, sem gordura, fatiado, com identificação do 
produto e prazo de validade.  

187 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

KG  150 75 R$ 10,35  

Marca: buritis 
Fabricante: buritis 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Queijo minas frescal, tradicional, de primeira qualidade, embalagem com 
identificação do produto e prazo de validade  

191 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

KG  150 75  R$ 20,00 

Marca: realac 
Fabricante: realac 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Queijo Tipo Mussarela, peça inteira, de primeira qualidade, embalagem em 
filme pvc transparente, ou saco plástico transparente, atóxico, com identificação do produto e prazo de validade.  

193 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

KG  120 60 R$ 4,99  

Marca: ceasa 
Fabricante: ceasa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quiabo, de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de maturação, 
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, 
com ausência de sujidades, parasitos e larvas  

194 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

MAÇO  50 25 R$ 2,39  

Marca: ceasa 
Fabricante: ceasa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rabanete, in natura, apresentando grau de maturação, tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas  

198 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

KG  144 72 R$ 2,39  

Marca: ceasa 
Fabricante: ceasa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Repolho Roxo, de primeira qualidade, sem casca protetora, apresentando 
grau de maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.  
 

201 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

MAÇO  300 150 R$ 1,19  

Marca: ceasa 
Fabricante: ceasa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rúcula fresca, de primeira, apresentando grau de evolução completo do 
tamanho, aroma e cor próprias, com ausência de sujidades, parasitos e larvas  
 

202 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

ROLO  28  14 R$ 19,99 

Marca: strawplast 
Fabricante: strawplast 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Saco plástico em rolo picotado, 35x45x04, solda fundo, contendo no 
mínimo 500 un., com identificação do produto e prazo de validade.  

210 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

PCT  50 25 R$ 2,51  

Marca: bauduco 
Fabricante: bauduco 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Torrada levemente salgada, embalagem 160g.: Ingredientes: Farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, e estabilizante: lecitina de 
soja (INS 322), com identificação do produto e prazo de validade.  

212 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 

KG  300  150 R$ 7,24 
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ALIMENTÍCIOS 

Marca: ceasa 
Fabricante: ceasa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Uva, in natura, tipo itália, de primeira, apresentando grau de maturação, tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, 
com ausência de sujidades, parasitos e larvas  

213 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

KG  96 48 R$ 4,99  

Marca: rebeca 
Fabricante: rebeca 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Uvas Passas sem sementes, embalagem com identificação, com 
identificação do produto e data de validade.  

214 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

KG  300 150 R$ 4,79   

Marca: ceasa 
Fabricante: ceasa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vagem, de primeira qualidade, in natura, tamanho e coloração uniformes, 
apresentando grau de maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.  

216 CESTA BÁSICA - 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

UN  12 6  R$ 5,99 

Marca: cantina da serra 
Fabricante: cantina da serra 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vinho tinto seco: Vinho Tinto Seco garrafa 750 m. Ingredientes: Fermentado 
de uvas e conservante INS 220. Grad. Alc. 11,5% Vol., com identificação do produto e prazo de validade.  

Total do Fornecedor:  R$ 61.848 ,77  

 

 

1.1.1  Os itens serão entregues de forma parcelada, e de acordo com proposta 

apresentada pela CONTRATADA, mantendo-se inalteradas todas as demais 

cláusulas. 

 

1.1.2. Integram este instrumento, independentemente de transcrição: 

 

1.1.3 Edital e Ata de Registro de Preços Pregão CFMV n° 09/2013 e seus 

Anexos; 

 

1.1.4 Documentos de habilitação apresentados pela CONTRATADA no 

Pregão CFMV n° 09/2013 (fls. 293 a 318 do processo acima citado); 

 

1.1.5 Proposta registrada no sistema e os lances, se houver, registrados em ata; 
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1.1.6 Outros documentos relevantes, todos assinados ou rubricados pela 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA II – DA VIGÊNCIA 
 

2.1. A vigência do contrato será de 6 (seis) meses, contados de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA III – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO E ENTREGA DO OBJETO 
 

3.1. A execução do Objeto será acompanhada e fiscalizada pela Área de Gestão 

Administrativa ou por outro representante designado pela CONTRATANTE, permitida a 

assistência de terceiros. 

 

3.1.1. A CONTRATADA deverá entregar o objeto no prazo máximo de 02 (dois) 

dias, contados do recebimento do empenho e do contrato devidemente assinados. 

 

3.1.2. O objeto deverá ser entregue na sede da CONTRATANTE indicado no 

preâmbulo, entre 8h às 12h e 13h às 17h. 

 

3.1.3. O recebimento do objeto será feito por uma Comissão de Recebimento 

Permanente de Materiais ou por servidor designado pela CONTRANTANTE, 

conforme o caso, nos seguintes termos: 

 

3.1.3.1. O recebimento provisório ocorrerá na ocasião da entrega do objeto da 

licitação, acompanhada de assinatura de servidor da CONTRATANTE no 

canhoto da nota fiscal eletrônica ou documento equivalente e constará de: 

 

3.1.3.1.1. Verificação física do item adquirido para constatar sua 

integridade; 

 

3.1.3.1.2. Verificação da conformidade do bem às especificações; 

 

3.1.3.1.3. A critério da CONTRATANTE, realização de testes; 

 

3.1.3.2. Insatisfatórias as verificações, lavrar-se-á Termo de Recusa, no qual 

serão consignadas as incorreções constatadas, devendo ser o item substituído, 

às custas da CONTRATADA, no prazo máximo de 02 (dois) dias, depois do 

que serão repetidas as verificações retro. 

 



 

 

 1

9 

3.1.3.2.1. Caso a substituição não ocorra no prazo previsto neste subitem 

ou, ainda, caso o novo bem entregue também seja rejeitado, serão 

aplicadas as sanções previstas neste instrumento. 

 

3.1.3.3. Sendo satisfatórias as verificações, será dado o ateste na Nota 

Fiscal Eletrônica e o bem será definitivamente recebido. 

 

3.1.3.4. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a 

responsabilidade civil da CONTRATADA pelo perfeito desempenho do 

objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas 

quando de sua utilização durante o período de garantia. 

 

 

 

CLÁUSULA IV – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

4.1. Pelo Objeto a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total estimado de 

R$ 61.848,77  (sessenta e um mil oitocentos e quarente e oito reais e setente e sete 

centavos), para o período equivalente a 6 (seis) meses, ocorrendo seu o pagamento até o 

10º (décimo) dia útil após o recebimento dos pedidos, juntamente com a apresentação da 

nota fiscal. 

 

 

4.1.1. O pagamento está condicionado à apresentação da nota fiscal eletrônica e 

prévio atesto do órgão fiscalizador da CONTRATANTE, devendo ser emitida e 

entregue em duas vias acompanhadas dos comprovantes de regularidade fiscal, 

fundiária e previdenciária, documentação esta que pode ser substituída, a critério da 

CONTRATANTE, pela verificação junto ao SICAF. 

 

4.1.2. Sendo constatada alguma incorreção na nota fiscal eletrônica, a 

CONTRATANTE, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, mediante indicação do 

motivo que possibilite a correção do erro, devolverá o documento. 

 

4.1.3. Sendo considerada procedente a constatação da CONTRATANTE, o 

pagamento será feito no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 

recebimento da Nota Fiscal Eletrônica devidamente corrigida. 

 

4.1.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de 
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penalidade ou falta de entrega do serviço, podendo ser o valor devido utilizado para 

cobrir dívidas de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

4.1.5. Respeitado o disposto na Lei Complementar nº 123, de 2006, os encargos 

previdenciários e fiscais serão retidos na fonte pela CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DAS CONTRATANTES 
 

5.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei n° 8.666/93, da Lei nº 

10.520/02, do Decreto nº 7.892/2013 e do Edital, compete à CONTRATANTE: 

 

5.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado; 

 

5.1.2. Atestar nas notas fiscais eletrônicas a efetiva entrega do objeto contratado e o 

seu recebimento, podendo realizar testes; 

 

5.1.3. Efetuar os pagamentos devidos, desde que atendidas as exigências do Edital e 

seus Anexos; 

 

5.1.4. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, 

em especial, aplicação de sanções e alterações do mesmo; 

 

5.1.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA e que guardem relação com o Objeto. 

 

5.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei n° 8.666/93, da Lei nº 

10.520/02, do Decreto nº 7.892/2013 e do Edital, compete à CONTRATADA: 

 

5.2.1. Entregar o material objeto do presente Contrato nos prazos, especificações, 

quantidade e local indicado no Edital e na proposta; 

 

5.2.2. Substituir, a suas expensas, no prazo máximo de até 02 (dois) dias, a contar 

da notificação, todos os materiais recusados na fase de recebimento; 

5.2.3. Substituir, a suas expensas, no prazo máximo de até 02 (dois) dias, a contar 

da notificação, todos os materiais defeituosos durante o período de garantia técnica 

dos mesmos; 

 

5.2.4. Atender prontamente as exigências da CONTRATANTE inerentes ao Objeto; 
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5.2.5. Manter, durante toda a execução do Contrato, as mesmas condições da 

habilitação; 

 

5.2.6. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 

se fizerem necessárias na contração objeto do presente Contrato, até 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor do contrato. 

 

5.2.7. Assumir a responsabilidade por: 

 

5.2.7.1. Todos os encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais 

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

na época própria; 

 

5.2.7.2. Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 

relacionada à execução do objeto, originariamente ou vinculada por 

prevenção, conexão ou continência; 

 

5.2.7.3. Os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação, 

inclusive fretes e pedágios; 

 

5.2.7.4. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 

estabelecidos neste subitem, não transfere a responsabilidade por seu 

pagamento à CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto do Contrato, razão 

pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de 

solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE. 

 

 

5.2.8. Apresentar documentos relativos à regularidade fiscal, fundiária e 

previdenciária como condição para atesto da nota fiscal. 

 

 

CLÁUSULA VI – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

6.1. Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas no presente 

contrato, garantida a prévia defesa e o contraditório, ficará o particular sujeito às 

seguintes sanções, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que seu(s) ato(s) 

ensejar(em): 

 

6.1.1. Advertência. 
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6.2. Multas (que serão recolhidas de acordo com instruções fornecidas pela 

CONTRATANTE). 

 

6.2.1. Multa de mora de 0,33% (trinta e três décimos por cento) sobre o valor total 

solicitado, por dia de inadimplência, a contar da data do inadimplemento, limitada 

ao percentual máximo de 20% (vinte inteiros por cento), inclusive nos casos de 

inadimplência na substituição dos produtos defeituosos.  

6.2.2. Multa de 2% (dois inteiros por cento) sobre o valor do item solicitado, devido 

a não entrega do objeto e nos casos de descumprimento de quaisquer das condições 

contratuais. 

6.2.3. Multa de 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor correspondente, no caso 

de ocorrência de qualquer das hipóteses elencadas no subitem 12.5 do edital. 

 

6.3. Suspensão temporária do direito de participar e de contratar com a Administração 

Pública, por prazo não superior a 05 (cinco) anos. 

 

6.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base na sanção anterior. 

 

 

6.5. As sanções previstas nos itens 6.2.1., 6.2.2., e 6.2.3 poderão ser aplicadas de forma 

concomitante com as sanções previstas nos itens 6.1.1., e 6.3., assegurando-se o direito 

ao contraditório e à ampla defesa, devendo a defesa prévia do interessado no respectivo 

processo ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

6.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, conforme previsto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e no caso de suspensão 

de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas 

previstas neste Contrato. 

 

Parágrafo único. Deverá ser observado o Princípio do Devido Processo Legal na hipótese 

de aplicação das penalidades previstas nesta Cláusula. 
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CLÁUSULA VII – DA RESCISÃO 
 

7.1. O não cumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista neste contrato ou a 

inobservância das prescrições legais pertinentes aos contratos administrativos confere à 

CONTRATANTE o direito de rescindi-lo, conforme previsto na Seção V do Capítulo III 

da Lei nº 8.666/93; 

 

7.2. Caberá a rescisão do Contrato, na ocorrência de quaisquer motivos relacionados no 

art. 78 da Lei n° 8.666/93; 

 

7.3. A rescisão do contrato poderá ser: 

 

7.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da administração, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93; 

 

7.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 

Administração; 

 

7.3.3. Judicial, nos termos da legislação. 

 

7.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

7.5. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

 

CLÁUSULA VIII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

8.1. As despesas decorrentes do objeto desta licitação está prevista na Nota de Pré-

empenho disponível para o ano de 2013, sob a Rubrica nº 6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 – 

Gêneros de Alimentação, do plano de contas em vigor. 

 

CLÁUSULA IX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

9.1. Este contrato regula-se pelas Leis n°
s
 8.666/93 e 10.520/02 e do Decreto nº 

7.892/2013, por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhe, 

supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos contratos e as disposições de direito 

privado, principalmente as do Código de Defesa do Consumidor. 
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9.1.1. Reuniões eventualmente realizadas entre as Contratantes, bem como 

ocorrências que possam ter implicações neste Contrato, serão registradas por escrito 

e assinadas pelos prepostos/representantes. 

 

9.1.2. Estão incluídos no preço todos os custos de fornecimentos e/ou serviços, 

sendo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a quitação das obrigações 

tributárias (diretas ou indiretas), previdenciárias, trabalhistas, securitárias, taxas, 

transportes e equipamentos que incidam ou venham a incidir sobre o Objeto deste 

contrato. 

 

9.1.3. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos 

pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução, integral ou 

não, ou inexecução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado em 

decorrência de seu ato, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

9.1.4. Os casos fortuitos ou de força maior serão excludentes de responsabilidade, 

salvo se derivados de atuação culposa, conforme estabelecido no parágrafo único do 

artigo 393 do Código Civil Brasileiro. 

 

9.1.5. Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com 

o intuito de solucionar o impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma delas, tendo 

por base o que dispõem as Leis nº 8.666/93, 8.078/90 e demais legislações vigentes 

aplicáveis à espécie. 

 

 

 

CLÁUSULA X – DA PUBLICAÇÃO 
 

10.1. A CONTRATANTE providenciará, às suas expensas, a publicação deste contrato, 

por extrato, no Diário Oficial da União até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua 

assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, conforme previsto no 

parágrafo único, art. 61, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA XI – DO FORO 
 

11.1. As partes elegem o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal 

(Art.109, I, CRFB/88), como o competente para dirimir quaisquer questões provenientes 

deste contrato eventualmente não resolvidas no âmbito administrativo, com exclusão de 

qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
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 E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, 

ajustado e contratado, foi lavrado o presente contrato, que depois de lido e achado 

conforme, é assinado, em duas vias de igual teor e forma, pelas partes contratantes, tendo 

sido arquivado em ordem cronológica no CFMV, com registro sistemático de seu extrato, 

e dele extraídas as cópias necessárias. 

 

Brasília, 22 de outubro de 2013. 

 

 

 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA 
Contratante 

 

 

 

 

MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS – ME  
Contratada 


