
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA  

Secretaria Municipal de Finanças 
Núcleo de Licitações e Contratos

Rua Luiz da Costa Gomes, n. 711, Vila Cidade Nova 
Aquidauana -  MS -  CEP 79200-000

CONTRATO N° 55/2019

Processo Adm inistrativo n° 29/2019.

CONTRATO N. °55/2019
Contrato para Aquisição de gêneros 
alim entíc ios, m ateriais de limpeza, higiene, 
em balagens, descartáveis, entre outros, para 
atender a Secretaria de Assistência Social e 
os Programas e Projetos Socia is, por um 
período de 12 (doze) meses que entre si 
celebram  a Prefeitura Municipal de 
Aquidauana -  MS e a empresa MERCADO 
SÃO RAFAEL EIRELI- EPP.

Pelo presente instrumento, com pareceram , de um lado, o Município de Aquidauana -  MS, 
inscrito no CNPJ/MF sob o n. 0 03.452 .299/0001-03 , doravante designado sim plesm ente 
Contratante, representado neste ato pelo prefeito Municipal ODILON FERRAZ ALVES 
RIBEIRO, RG n.° 000.743.389 SSP/MS, CPF n.o 609.079.321-34, e pelo Secretário 
Municipal de Assistência Social Marcos Ferreira Chaves de Castro, neste ato Gestor do 
Contrato, portador do RG n.° 1.485.109 SSP/MS, CPF n.° 029.648.771-65 e a Empresa 
MERCADO SÃO RAFAEL EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob n.° 21.320.654/0001-72, 
estabelecida na Rua Estevão A lves Corrêa, n.° 1902, Bairro Alto, telefone: (67) 3241- 
3171, em Aquidauana/MS, CEP 79200-000, doravante denom inada CONTRATADA, 
representada pelo Senhor Marcelo de Araújo Gomes, portador do RG n.° 001.520.189 
-  SSP/M S e CPF n.° 009.599.001-10, resolvem  ce lebrar o presente CONTRATO, mediante 
as segu intes cláusulas e condições.

CLAUSULA PRIMEIRA -  DOS FUNDAMENTOS LEGAIS
1 . 1 0  presente contrato fundamenta-se:

a) Pregão Presencial n°19/2019, e na Lei Federai n. 10.520/2002 e subsid iariam ente 
pela Lei Federal n. 8.666/93, suas alterações e pela Lei Com plem entar n°. 123, de 14 de 
dezem bro de 2006.

b) Nos term os propostos pela CONTRATADA que, s im ultaneam ente constem  no processo 
adm in istra tivo n.° 29/2019;

c) Nos preceitos do D ireito Público;

d) Supletivam ente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas d isposições do 
D ireito Privado.

CLÁUSULA SEGUNDA -  DO OBJETO
2.1 - Constitu i o objeto a Aquisição de gêneros a lim entícios, m ateriais de limpeza, 
higiene, embalagens, descartáveis, entre outros, para atender a Secretaria de Assistência 
Socia l e os Programas e Projetos Socia is, de acordo com as quantidades e especificações 
constantes no Edital e seus anexos, parte in tegrante do presente contrato.

CLAUSULA TERCEIRA -  DA ESPECIFICAÇÃO
3.1 -  Os itens contratados bem como seus valores constam  na planilha abaixo:

^  QímCLm '. 0 ^
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I te m E s p e c if ic a ç ã o U n id a d e Q u a n t id a d e
V a lo r  e m  R e a l (R $ )
U n itá r io T o ta l

6 FUNIL PLÁSTICO MÉDIO - 
Marca: SBRISSA

UN 26 4,40 114,40

12 FIO DE NAYLON PARA VARAL 
COM 10 METROS - Marca:
VARAL

UN 15 2,80 42,00

18 FOSFORO LONGO 8x240 PARA 
COZINHA (240 UNIDADES) - 
Marca: PARANA

FD 135 3,80 513,00

21 RODO 2.000 EM AÇO 40 CM - 
Marca: 2000

UN 30 16,83 504,90

22 RODO 2.000 EM AÇO 60 CM - 
Marca: 2000

UN 30 21,29 638,70

25 ESCOVA DE CABELO PARA 
ADULTO - Marca: ESCOBEL

UN 20 9,00 180,00

27 INSETICIDA 300 ML SPRAY - 
Marca: ULTRA INSET

UN 45 9,70 436,50

28 SODA CÁUSTICA DE 1 KG - 
Marca: INDAIA

KG 28 15,00 420,00

31 Cera líquida, incolor, auto 
brilho, com 850 ml, pronto para 
uso, original do fabricante, com 
Registro no Ministério da Saúde, 
químico responsável, data de 
fabricação e validade, 
composição e informações do 
fabricante estampada na 
embalagem. - Marca:
BRY

UN 200 4,00 800,00

32 Cera líquida, vermelha, auto 
brilho, com 850 ml, pronto para 
uso, original do fabricante, com 
Registro no Ministério da Saúde, 
químico responsável, data de 
fabricação e validade, 
composição e
informações do fabricante 
estampada na embalagem. - 
Marca:
BRY

UN 90 4,20 378,00

33 CREME DENTAL - em pasta, 
com fluor, com 90g, 
acondicionado em embalagem 
original do fabricante, com a 
especificação dos 
componentes, informações do 
Fabricante e Registro no 
Ministério
da Saúde estampado na 
embalagem. - Marca: 
FREEDENT

UN 70 2,90 203,00

40 VASSOURA DE PIAÇÁVA, 
medindo no mínimo 20 X 3 cm, 
cabo de madeira com 1,10 m. - 
Marca: GUIRARDO

UN 30 9,60 288,00

41 Absorvente higiênico, macio, 
normal, com impermeabilização 
em um dos lados, sem abas, 
atóxico em contato com a pele, 
acondicionado em embalagem 
original do fabricante, pacote 
com 8
unidades, com a especificação 

pdos componentes, informações

PC 140 3,20

i

448,00

X
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do
fabricante e registro no 
Ministério da Saúde. - Marca: 
NATURALMENTE

43 BOBINA PICOTADA DE SACO 
PLÁSTICO - 5 Kg (C/ 500 UNID) 
-Marca: GIOPACK

UN 38 42,00 1.596,00

48 SACO PLÁSTICO 
TRANSPARENTE 82 X 49 C/ 100 
- Marca: SUPER REDE

PC 10 43,00 430,00

50 CORDA P/ VARAL, NYLON, PCT 
C/ 10M - Marca: VARAL

UN 40 2,50 100,00

51 COTONETES- Com hastes 
plásticas flexíveis, o algodão 
deverá apresentar: aspecto 
homogêneo e macio, inodoro, 
na cor branco,
com no mínimo 75 unidades. - 
Marca: MILI

UN 65 2,30 149,50

52 DETERGENTE LÍQUIDO- 500 
ML- Neutro, pronto uso, 
biodegradável, original do 
fabricante, com Registro do 
Ministério da
Saúde, químico responsável, 
data de fabricação e validade, 
composição e informações do 
fabricante estampada na 
embalaqem. - Marca: ZUPP

UN 600 1,95 1.170,00

54 ESPONJA DUPLA FACE- Pacote 
com 3 unidades, de fibra 
Sintética, para uso geral de 
limpeza, medindo 7cm X l lc m X  
2,2cm,
com informações da composição 
e fabricante em embalagem 
oriqinal. - Marca: BRILHUS

PC 105 2,25 236,25

57 GUARDANAPO DE PAPEL 
DESCARTÁVEL-24X22CM, 
embalagem com 50 unidades, 
extra branco, 100 fibras 
naturais, folha simples de alta 
qualidade, acondicionado em 
embalagem
plástica transparente, original 
do fabricante, contendo 
informações
do fabricante e da composição 
do produto. - Marca: MILI

PC 300 1,89 567,00

58 LUSTRA MÓVEIS-500 ML, 
produto com silicone, fragância 
suave, registro na ANVISA, 
validade mínima de 12 meses a 
contar da data
da entreqa. - Marca: DESTAC

UN 55 9,00 495,00

59 LUVAS PLÁSTICAS- Descartável 
para cozinha, embalagem com 
100 unidades, original de 

fábrica. - Marca: NOBRE

PC 30 3,00 90,00

61 PAPEL TOALHA-Pacote com 2 
unidades, para cozinha, alta 
absorção, embalagem original 

do fabricante, contendo 
informações da composição do 
produto e do fabricante. - 
Marca: SULEGG

PC 95 4,85 460,75

62 PENTE PLÁSTICO-Tamanho M, UN 20 3,45 69,00
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com dentes ondulados e cabo 
com suporte de borracha. - 
Marca: SBRISSA

63 PRENDEDOR DE ROUPA- 
Embalagem com 12 unidades, 
produto atóxico, material 
plástico com formato 
anatômico. - Marca:
CRISTAL

UN 50 2,50 125,00

66 SABONETE EM BARRA 90G- 
Com glicerina, fragância 
diversas, acondicionado em 
embalagem original do 
fabricante, com registro 
no Ministério da Saúde, 
informações do fabricante e 
composição
estampada na embalagem. - 
Marca: SOFT

UN 110 1,66 182,60

72 AMACIANTE DE ROUPAS- Com 
validade de 6 meses no mínimo, 
armazenados em frascos 
plásticos de 02 litros, sendo os 
mesmos
opacos, resistentes e com 
tampa para evitar vazamentos. 
Quanto a
rotulagem, esta deverá atender 
todas as informações exigidas 
por
lei e apresentar notificação 
junto a ANVISA. - Marca: 
LUMINOSA

UN 90 5,40
f
i

486,00

80 ESCOVA DE DENTE MACIA - 
Marca: CONDOR

UN 100 3,20 320,00

81 REFIL PARA RODO - 60 COM - 
RODO 2000 - Marca: 2000

UN 50 4,60 230,00

82 REFIL PARA RODO - 40 CM - 
RODO 2000 - Marca: 2000

UN 50 4,35 217,50

86 ENXAGUANTE BUCAL INFANTIL 
250ML - Marca: DENTILCLEAN

UN 15 17,00 255,00

88 GARFO DESCARTÁVEL PARA 
REFEIÇÃO (PCT. C/ 50 
UNIDADES) - Marca: 
STRAWPLAST

PC 50 4,40 220,00

93 Pente fino para piolho, sem 
cabo, dupla face - Marca: 
SBRISSA

UN 20 4,90 98,00

94 Barrage frasco, embalagem de 
20 ml - Marca: BARRAGE

FRAS 25 4,50 112,50

95 Lenço umedecido, pote ou balde 
de 450 unidades - Marca: 
COTTON

POTE 40 18,40 736,0

96 Mamadeira 250 ml com bico de 
silicone, corpo transparente - 
Marca: PEPETA

UN 30 18,80 564,00

98 APARELHO DE BARBEAR - TIPO 
LÂMINA DESCARTÁVEL, C/ 2 
LÂMINAS DE AÇO, CABO 
PLÁSTICO ANATÔMICO COM 
ESTRIAS DE BORRACHA C/ FITA 
LUBRIFICANTE - Marca: BIC

UN 70 2,00 140,00

99

-------- fN—

BOTA DE BORRACHA, 
CONFECCIONADA EM PVC, 
CANO MÉDIO, injetado

PAR 48 40,00 1.920,00
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impermeável, cor branca, 
feminino, forro interno 
em poliéster, antiderrapante, de 
fácil limpeza e higienização, 
diversos tamanhos - Marca: 
VULCABRAS

100 LYSOFORM 500 ML - Marca: 
LYSOFORM

UN 30 9,50 285,00

101 VENENO PARA CUPIM, EM PÓ 
(Pct. com 1 kg) - Marca:
DEXTER

PC 50 42,00 2.100,00

103 PALHA DE AÇO - PACOTE C/ 14 
UNIDADES - Marca: RELUZ

PC 90 10,00 900,00

105 DESODORANTE
ANTITRANSPIRANTE AEROSOL 
150ML (Feminino) - Marca: 
SUAVE

UN 55 14,00 770,00

106 DESODORANTE
ANTITRANSPI RANTE AEROSOL, 
150ML (Masculino) - Marca: 
SUAVE

UN 55 14,00 770,00

107 TALCO P/ PÉS CANFORADO, 
100 GR - Marca: BARLA

UN 45 11,00 495,00

111 FILME PVC - ROLO 30 METROS 
- Marca: GIOPACK

ROLO 45 6,00 270,00

112 PILHA PALITO ALCALINA, 
PACOTE C/ 8 UNIDADES - 
Marca: FOXLUX

PC 20 12,00 240,00

113 REGISTRO DE BOTIJÃO DE GÁS 
COM MANGUEIRA - Aprovado 
pelo IN METRO (1 regulador de 
gás, acompanha 80cm de 
mangueira e 2 abraçadeiras - 
Indicado para regular a pressão 
de
saída em botijões de até 13 kg, 
uso doméstico, validade 5 anos.

Marca: VINIGAZ

UN 28 28,00 784,00

115 CHUPETAS •• Marca: PEPETA UN 50 6,50 325,00

116 BORRACHA PARA PANELA DE 
PRESSÃO DE 7 LITROS - 
Marca: ERILAR

UN 35 6,80 238,00

117 COLHER DE SOBREMESA 
DESCARTÁVEL - PCT C/100 
UNID. -Marca: STRAWPLAST

PC 50 8,20 410,00

118 PRATO DESCARTÁVEL PEQUENO 
PARA BOLO - PCT C/10. - 
Marca: TERMOPOT

PC 200 2,50 500,00

119 Borracha para panela de 
pressão, borracha de vedação 
para panea de pressão de 
capacidade de 4,5 litros - 
Marca: ERILAR

UN 35 4,00 140,00

120 COADOR DE PANO P/ CAFÉ 
(GRANDE) - Marca: TRIUTIL

UN 75 5,00 375,00

121 PALITO P/ ALGODÃO DOCE C/ 
100 UNID. - Marca: ESTILO

PC 50 5,50 275,00

124 COLHER DESCARTÁVEL P/ 
REFEIÇÃO, PCT C/ 50 
UNIDADES Marca: 
STRAWPLAST

PC 50 4,50 225,00

125 PRATO DESCARTÁVEL 18CM, 
BRANCO, PCT C/ 10 UNID. - 
Marca: TERMOPOT

PC 300 3,55 1.065,00
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127 FILTRO PARA CAFÉ N.° 103 - 
CAIXA COM 30 FILTROS - 
Marca: CARANDA

CAIXA 90 4,60 414,00

130 CAPA P/ CHUVA - CORES: 
AMARELA, AZUL, FUMÊ E 
TRANSPARENTE;
TAMANHOS: G e GG; 
ESPECIFICAÇÕES: CAPA DE 
SEGURANÇA COM CAPUZ, 
CONFECCIONADA EM TELA DE 
POLIÉSTER REVESTIDA DE PVC 
EM UMA DAS FACES, 
FECHAMENTO FRONTAL POR 
MEIO DE QUATRO BOTÕES 
PLÁSTICOS DE PRESSÃO, E 
COSTURAS POR MEIO DE 
SOLDA ELETRÔNICA. - Marca: 
POLICAP

UN 45 20,00 900,00

131 GARFO DESCARTÁVEL P/ BOLO 
- (PCT. C/ 50 UNID). - 
Marca: STRAWPLAST

PC 100 3,50 350,00

132 PAPEL ALUMÍNIO - DIMENSÃO: 
7,5CM; COMPRIMENTO: 30 M. 
Marca: GIOPACK

ROLO 37 6,50 240,50

137 SAQUINHOS DE PAPEL P/ 
PIPOCA: PAPEL LISO, 
CONTEÚDO 50 UNID, 
DIMENSÕES CADA: 13CM DE 
ALTURA E 7,5 E 13 CM 
DE LARGURA. - Marca: CHIARA

PC 147 3,00 441,00

138 VASSOURA TIPO ANCINHO EM 
PLÁSTICO- C/ CABO, PRÓPRIA 
P/ RECOLHER GRAMA E 
FOLHAS, POIS POSSUI ÂNGULO 
MAIOR DE ATUAÇÃO, 
ESPECIFICAÇÕES: PONTA PVC, 
CABO
110CM. - Marca: MAX

UN 20 14,00 j 280,00

139 BATATA PALHA - PACOTE 400 
GR - com cor e teor residual de 
óleo, sabor, crocânda - Marca: 
KARIS

PC 94 8,49 798,06

140 ABOBRINHA VERDE, de 
tamanho médio, uniforme, 
tenra, cor uniforme e com 
brilho, turgescentes, intactas, 
firmes e bem
desenvolvidas, sem ferimento 
ou defeitos, livres de terra ou 
corpos
estranhos aderentes à 
superfície externa. - Marca: 
CEAS A

KG 190 4,47 849,30

141 MAMÃO, TIPO FORMOSA, COM 
80 A 90 % DE MATURAÇÃO, 
FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO, 
COM APROXIMADAMENTE 800 
G, NO GRAU MÁXIMO DE 
EVOLUÇÃO NO TAMANHO, 
AROMA
E SABOR DA ESPÉCIE, SEM 
FERIMENTOS OU DEFEITOS, 
FIRMES E COM BRILHO. - 
Marca: CEASA

KG 290 4,19

i

1.215,10

142 OVOS BRANCOS, DE GALINHA, 
TIPO A (GRANDE), 
ACONDICIONADO EM

DZ 325 5,28 1.716,00
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EMBALAGEM DE PAPELAO OU 
ORIGINAL DO FABRICANTE. 
CASCA POUCO POROSA, BEM 
LIMPA E SEM RACHADURA. 
PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE 
DE
15 DIAS. - Marca: CAMVA

143 TOMATE, TIPO SALADA, 
tamanho médio a grande, de 
primeira,com aproximadamente 
60 % de maturação sem
ferimentos ou
defeitos, tenros, sem manchas, 
com coloração uniforme e 
brilho. - 
Marca: CEASA

KG 1.040,00 3,74 3.889,60

144 REQUEIJÃO CREMOSO DE BOA 
QUALIDADE (250g) - Marca: 
CLARA MILK

COPO 50 5,59 279,50

147 BANANA MAÇA- Em pencas de 
primeira qualidade, com 60% a 
70% de maturação climatizada, 
de aroma e sabor da espécie, 
tamanhos e coloração 
uniformes, bem desenvolvida, 
turgescente,
intacta, firme, livre de terra ou 
corpos aderentes à superfície 
externa de acordo com a 
resolução 12/78 da CNN PA. Não 
deve
apresentar quaisquer lesões de 
origem física, mecânica ou 
biológica. - Marca: CEASA

KILO 80 3,39 271,20

148 BANANA NANICA-Em pencas de 
primeira qualidade, com 60% a 
70% de maturação climatizada, 
de aroma e sabor da espécie, 
tamanhos e coloração 
uniformes, bem desenvolvida, 
turgescente,
intacta, firme, livre de terra ou 
cprpos aderentes à superfície 
externa de acordo com a 
resolução 12/78 da CNN PA. Não 
deve
apresentar quaisquer lesões de 
origem física, mecânica ou 
biológica. - Marca: CEASA

KILO 940 2,37 2.227,80

149 SALSICHA (PCT. C/ 3 KG) - 
salsicha tp rot dog congelada. O 
produto não deverá apresentar 
superfície úmida, pegajosa, 
partes flácidas ou consistência 
anormal com indícios de 
fermentação.
Embalagem transparente
devidamente acondicionada em 
pacotes
de aproximadamente 3 kg. com 
identificação do SIF, data de 
fabricação e validade do 
produto. Emgalagem com lacre 
original do
fabricante. {  Marca: BELLO

PC 250 17,90 4.475,00
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151 IOGURTE COM POLPA DE
FRUTA, PASTEURIZADO,
ADOÇADO ARTIFICIALM ENTE, 
ISENTO DE AÇÚCAR, COM 
FIBRAS, ZERO % DE GORDURA, 
SABORES VARIADOS, COM 
CONSISTÊNCIA CREMOSA, 
BANDEJA DE 540 G, COM 6 
COPOS CONTENDO 90G. 
ACONDICIONADO EM POTE DE 
POLIESTIRENO PRÉ-
FORMATADO, RESISTENTE, 
COM
TAMPA DE ALUMÍNIO 
IMPRISSA, I a QUALIDADE. O 
PRODUTO
DEVERÁ CONTER
EXTERNAMENTE DADOS DE 
INDENTIFICAÇÃO, 
PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES 
NUTRICIONAIS, NÚMERO DO 
REGISTRO DO MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA SIF/DIPOA E 
CARIMBO DE INSPEÇÃO DO 
SIF. -
Marca: IMAGEM

UN 150 5,30 795,00

153 ALFACE - crespa, em pé, de I a
qualidade, in natura, tamanho e 
coloração uniforme, bem 
desenvolvida, tenra, livre de 
folhas
externas danificadas, sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, 
sem
defeitos graves, como podridão, 
amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, 
com manchas, rachaduras, 
injurias
por pragas ou doenças. 
Embalada em sacos de 
polietileno,
transparentes, atóxico e intacto. 
- Marca: CEASA

UN 110 2,90 319,00

154 COUVE- folha, em maço, de I a
qualidade, in natura, tamanho e 
coloração uniforme, bem 
desenvolvida, tenra, livre de 
folhas
danificadas, sujidades,
parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante.
Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, sem defeitos 
graves como podridão,
amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, 
com manchas, rachaduras,
injurias
por pragas ou doenças. 
Embalada em sacos de
polietileno,
transparentes, atóxico e intacto. 
- Marca: CEASA

MAÇO 185 2,90 536,50

156 ABOBORA- Cabotiã, de I a
qualidade, in natura, tamanho e

KG 375 3,10 1.162,50

* ( l
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coloração uniforme, polpa 
firme, livre de sujidade, 
parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizantes. Deverá 
estar em perfeito estado para 
consumo, madura, sem defeitos 
graves como podridão, 
amassado
murcho, deformado, 
descolorado , queimado de sol, 
com manchas,
rachaduras, injurias por pragas 
ou doenças. Embalada em 
sacos
de polietileno, transparente, 
atóxico e intacto. - Marca: 
CEASA

157 BACON-carne suína, água, sal, 
açúcar, maltodextrina, 
estabilizantes pirofosfato 
tetrassódido (INS 450 iii) e 
tripolifosfato de sódio (INS 
45 li), espessante carragena 
(INS 470), antioxidante 
eritorbato de
sódio (INS 316), especiarias 
naturais ( alho, cebola e 
pimenta),
conservantes nitrito de sódio 
(INS250) e nitritato de sódio 
(INS
251), realçador de sabor de 
glutamato monossódico (INS 
621) e
corante natural páprica (INS 
251). - Marca: AURORA

KG 50 22,50 1.125,00

158 MAÇÃ VERMELHA-TIPO 
NACIONAL FUGI, FRUTOS, DE 
TAMANHO MÉDIO-TP 80/150, 
GRAU MÁXIMO DE EVOLUÇÃO 
NO TAMANHO, AROMA E SABOR 
DA ESPÉCIE, SEM 
FERIMENTOS, FIRMES, TENRA E 
COM BRILHO. - Marca:
CEASA

KG 940 5,99 5.630,60

160 CEBOLA - de I a qualidade, in 
natura, tamanho e coloração 
uniforme, polpa firme, livre de 
sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante. Deverá 
estar em perfeito estado para 
consumo, sem defeitos graves 
como podridão, amassado, 
murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, 
com manchas, rachaduras, 
injúrias por pragas ou doenças. 
Embalada em sacos de 
polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto. - Marca: 
CEASA

KG 640 4,15 2.656,00

161 CENOURA - de I a qualidade, in 
natura, tamanho e coloração 
liniformq, polpa firme, livre de 
sujidade^, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante. Deverá 
estar em perfeito estado para 
consumo, sem defeitos qraves

KG 690 4,00 2.760,00

X  Q i w í W ' ' « ' - '
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como podridão, amassado, 
murcho, deformado,
descolorado, queimado de sol, 
com manchas, rachaduras, 
injúrias por pragas ou doenças. 
Embalada em sacos de 
polietileno, transparentes, 
atóxico e
intacto. - Marca: CEASA

163 REPOLHO - verde, de I a 
qualidade, in natura, tamanho 
e coloração uniforme, tenro, 
livre de folhas danificadas, 
sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante. Deverá 
estar em perfeito estado para 
consumo, sem defeitos graves 
como podridão, amassado, 
murcho, deformado,
descolorado, queimado de sol, 
com manchas, rachaduras, 
injúrias por
pragas ou doenças. Embalado 
em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto. 
- Marca: CEASA

KG 450 2,60 1.170,00

164 ABACAXI HAVAI, DE PRIMEIRA 
QUALIDADE, IN NATURA, 
TAMANHO E COLORAÇÃO
UNIFORME, POLPA FIRME,
LIVRE DE SUJIDADES, 
PARASITAS, LARVAS, RESÍDUO 
DE
FERTILIZANTE. DEVERA ESTAR 
EM PERFEITO ESTADO PARA 
CONSUMO, MADURO, SEM
DEFEITOS GRAVES COMO, 
PODRIDÃO, AMASSADO,
MURCHO, DEFORMADO, 
DESCOLORADO, QUEIMADO DE 
SOL, COM MANCHAS, 
RACHADURAS INJURIAS POR 
PRAGAS OU DOENÇAS. 
EMBALADOS EM SACO DE
POLIETILENO, TRANSPARENTE, 
ATOXICO E INTACTO. - Marca: 
CEASA

UN 80 4,80 384,00

165 BATATA INGLESA—DE
PRIMEIRA QUALIDADE, IN 
NATURA, TAMANHO E 
COLORAÇÃO UNIFORME, POLPA 
FIRME, LIVRE
DE SUJIDADES, PARASITAS, 
LARVAS, RESÍDUO DE 
FERTILIZANTE. DEVERA ESTAR 
EM PERFEITO ESTADO PARA 
CONSUMO, MADURO, SEM 
DEFEITOS GRAVES COMO, 
PODRIDÃO, AMASSADO,
MURCHO, DEFORMADO, 
DESCOLORADO, QUEIMADO DE 
SOL, COM MANCHAS, 
RACHADURAS INJURIAS POR 
PRAGAS OU DOENÇAS. 
EMBALADOS EM SACO DE 
POLIETILENO, TRANSPARENTE, 
ATOXICO E INTACTO. - Marca:

KILO 1.320,00 3,80 5.016,00

*
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166 POLPA DE ACERO U , Produto
obtido a partir de frutas 
maduras e sadias, por meio de 
processo tecnológico adequado. 
Produto
congelado, não fermentado, não 
adoçado e sem conservantes. 
Ausente de substâncias 
estranhas. Rotulagem contendo, 
no
mínimo, registro do produto no 
MAPA, o nome do fabricante e o
do
piroduto, o CNPJ/DAP do 
fabricante, a data de fabricação 
e o prazo
de validade. Embalagem em 
polipropileno de baixa 
densidade
atóxico com peso líquido 100 
gr. - Marca: REAL______________

UN 40 1,80 72,00

167 POLPA DE GOIABA . Produto
obtido a partir de frutas 
maduras e
sadias, por meio de processo 
tecnológico adequado.Produto 
congelado, não fermentado, não 
adoçado e sem conservantes. 
Ausente de substâncias 
estranhas. Rotulagem contendo, 
no
mínimo, registro do produto no 
MAPA, o nome do fabricante e o 
do
produto, o CNPJ/DAP do 
fabricante, a data de fabricação 
e o prazo
de validade. Embalagem em 
polipropileno de baixa 
densidade
atóxico com peso líquido de 100 
q. - Marca: REAL _________

UN 40 1,80 72,00

168 POLPA DE MARACUJA. Produto 
obtido a partir de frutas 
maduras e sadias, por meio de 
processo tecnológico adequado. 
Produto
congelado, não fermentado, não 
adoçado e sem conservantes. 
Ausente de substâncias 
estranhas. Rotulagem contendo, 
no
mínimo, registro do produto no 
MAPA, o nome do fabricante e o 
do
produto, o CNPJ/DAP do 
fabricante, a data de fabricação 
e o prazo
de validade. Embalagem em 
polipropileno de baixa 
densidade
atóxico com peso líquido de 100 
g. - Marca: REAL

UN 40 2,70 108,00

169 AMEIXA-n
qualidade
coloração

acionai, de I a 
, in natura, tamanho e 

uniforme, polpa

KILO 50 11,80 590,00

11
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firme, livre de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo 
de fertilizante. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, 
madura, sem defeitos graves 
como podridão, amassado, 
murcho,
deformado, descolorado, 
queimado de sol, com manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas 
ou doenças. Embalada em 
sacos
de polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto. - Marca: 
CEASA

1
i

170 BERINGELA , de I a qualidade, 
in natura, tamanho e coloração 
uniforme, polpa firme, livre de 
sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo
de fertilizante. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, 
madura, sem defeitos graves 
como podridão, amassado, 
murcho,
deformado, descolorado, 
queimado de sol, com manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas 
ou doenças. Embalada em 
sacos
de polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto - Marca: 
CEASA

KG 50 4,50 225,00

171 BROCOLIS em maço, de I a 
qualidade, in natura, tamanho e 
coloração uniforme, bem 
desenvolvido, tenro, livre de 
folhas
externas danificadas, sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, 
sem
defeitos graves como podridão, 
amassado, murcho. - Marca: 
CEASA

UN 45 5,20

1
i

234,00

173 CHEIRO VERDE MAÇO de I a 
qualidade, in natura, tamanho 
coloração uniforme, livre de 
sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de
fertilizante. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, 
sem
defeitos graves como podridão, 
amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, 
com manchas, rachaduras, 
injúrias
por pragas ou doenças. 
Embalada em sacos de 
polietileno,
transparentes, atóxico e intacto. 
- Marca: CEASA

MAÇO 44 2,80 123,20

175 COUVE-FLOR de I a qualidade, 
in natura, tamanho e coloração 
uniforme, firme, livre de 
sujidades, parasitas, larvas.

UN 60 5,80 348,00

3UJ IUOUCJ/_____p U  I U3ILQ3(______I Cl I » 0 3 /  __________________________ ____ __________________________________________________________
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resíduo de
fertilizante. Deverá estar em 
perfeito estado ara consumo, 
sem
defeitos graves como podridão, 
amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, 
com manchas, rachaduras, 
injúrias
por pragas ou doenças, 
embalada em sacos de 
polietileno,
transparentes, atóxico e intacto. 
- Marca: MAPE

176 IOGURTE SABORES VARIADOS 
em quantidades iguais, produto 
obtido a partir do leite de vaca 
através da adição de 
microrganismos benéficos à 
saúde que realizam a 
fermentação
láctica sobre o leite. Produto 
pasteurizado, adoçado e com 
sabor.
Rotulagem contendo, no 
mínimo, o nome do fabricante e 
o do
produto, o CNPJ do fabricante, o 
número do lote, a data de 
fabricação e a data ou prazo de 
validade e o registro no 
Ministério
da Agricultura/SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção. 
Embalagem de
polietileno original de fábrica 
com peso líquido de 1 Lt. - 
Marca:
CAMBY

UN 900 6,20 5.580,00

178 LINGUIÇA CALABRESA- SADIA
OU SIMILAR , CARNE SUÍNA, 
CARNE MECANICAMENTE
SEPARADA DE AVE, GORDURA 
SUÍNA, ÁGUA , PROTEÍNA 
VEGETAL DE SOJA, SAL, 
AÇÚCARES, ESPECIARIAS 
NATURAIS (PIMENTA
VERMELHA,
ALHO, CEBOLA, PIMENTA), 
embalagem original do 
fabricante e com ao menos 70% 
do prazo de validade à vencer 
na data da
entrega. - Marca: SEARA

KILO 85 17,00 1.445,00

179 MANDIOCA DESCASCADA tipo
branca/amareia, descascada, 
em saco a vácuo, de I a 
qualidade, in natura, tamanho e 
coloração
uniforme, polpa firme, livre de 
sujidades, parasitas, larvas. 
Deverá
estar em perfeito estado para 
consumo, sem defeitos graves 
como
podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, com 
manchas, rachaduras, injúrias

KILO 260 5,50 1.430,00

13
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por pragas ou doenças. 
Embalada
em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto. 
- Marca:
ZITO

181 MELANCIA KG peso entre 6 a 10 
kg, de I a qualidade, in 
natura,tamanho e coloração 
uniforme, livre de sujidades, 
parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante. Deverá 
estar em perfeito estado para 
consumo, madura, sem defeitos 
graves como podridão, 
amassado,
murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, 
com manchas,
rachaduras, injúrias por pragas 
ou doenças. Embalada em 
sacos
de polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto. - Marca: 
CE AS A

KG 300 1,90
i

570,00

182 MUSSARELA FATIADA -  SADIA 
OU SIMILAR, I a qualidade - 
Marca: CAMBY

KG 185 27,50 5.087,50

183 MELÃO AMARELO DE PRIMEIRA 
QUALIDADE, IN NATURA, 
TAMANHO E COLORAÇÃO 
UNIFORME, POLPA FIRME, 
LIVRE
DE SUJIDADES, PARASITAS, 
LARVAS, RESÍDUO DE 
FERTILIZANTE. DEVERA ESTAR 
EM PERFEITO ESTADO PARA 
CONSUMO, MADURO, SEM 
DEFEITOS GRAVES COMO, 
PODRIDÃO, AMASSADO, 
MURCHO,DEFORMADO, 
DESCOLORADO, QUEIMADO DE 
SOL, COM MANCHAS, 
RACHADURAS INJURIAS POR 
PRAGAS OU DOENÇAS. 
EMBALADOS EM SACO DE 
POLIETILENO, TRANSPARENTE, 
ATOXICO E INTACTO. - Marca: 
CEASA

KG 80 4,80

I

i

384,00

184 PAO DE FORMA Produto obtido 
pela cocção, em condições 
técnicas adequadas, de massa 
preparada com farinha de trigo, 
fermento biológico, sal e água, 
podendo conter outras 
substâncias alimentícias, desde 
que aprovadas e mencionadas. 
O pão deverá ser fabricado com 
matérias primas de primeira 
qualidade, isentas de matéria 
terrosa, parasitos e em perfeito 
estado de conservação, 
com casca, fatiado, cortado 
horizontalmente. Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome 
do fabricante e o do produto, o 
CNPJ do fabricante, o número 
do lote, a data de fabricação e a

PC 117 6,15

1
i

719,55



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA  

Secretaria Municipal de Finanças 
Núcleo de Licitações e Contratos

Rua Luiz da Costa Gomes, n. 711, Vila Cidade Nova 
Aquidauana -  MS -  CEP 79200-000

data ou prazo de validade. 
Embalagem de polietileno, 
transparente e atóxica com 
peso líquido de 500 g - Marca: 
SABORZITOS

185 PAO TIPO HOT DOG -produto
fresco (do dia), obtido por 
processamento tecnológico 
adequado, de massa preparada 
com farinha de trigo, água, sal, 
fermento biológico e gordura. A 
embalagem deverá estar limpa, 
isenta de matéria terrosa, 
fungos ou parasitas, livre de 
umidade e fragmentos 
estranhos, não violada 
e resistente, de modo a garantir 
a integridade do produto. 
Deverá conter externamente os 
dados de identificação, 
procedência, informações
nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto e 
validade mínima de 24 horas 
após a data da entrega. 
Embalagens com 10 a 20 
unidade de 50g cada. - Marca: 
SABORZITOS

186 PERA ARGENTINA DE PRIMEIRA
QUALIDADE de I a qualidade, 
in natura, tamanho e coloração 
uniforme, livre de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, 
madura, sem defeitos graves 
como podridão, amassado, 
murcho, deformado,
descolorado, queimado de sol, 
com manchas, rachaduras, 
injúrias por pragas ou doenças. 
Embalada em sacos de 
polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto.
- Marca: MAPE

187 PIMENTÃO VERDE de I a
qualidade, in natura, tamanho e 
coloração uniforme, polpa 
firme, livre de sujidades, 
parasitas,
larvas, resíduo de fertilizante. 
Deverá estar em perfeito estado 
para
consumo, sem feitos graves 
como podridão, amassado, 
murcho,
deformado, descolorado,
queimado de sol, com manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas 
ou doenças. Embalado em 
sacos
de polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto. - Marca: 
CEAS A

188 PRESUNTO- SADIA OU
SIMILAR, cozido, sem capa de 
gordura, em peça» embalado a 
vácuo e r p ' \sbço plástico

UN 2.900,00 0,65 1.885,00

KG 80 12,50 1.000,00

KG 47 6,80 319,60

KG 135 19,00 2.565,00

<k_v K
i 7 15



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA  

Secretaria Municipal de Finanças 
Núcleo de Licitações e Contratos

Rua Luiz da Costa Gomes, n. 711, Vila Cidade Nova 
Aquidauana -  MS -  CEP 79200-000

transparente e
atóxico, limpo, não violado e 
resistente, com rótulo ou 
etiqueta que
identifique: categoria do 
produto, prazo de validade, 
carimbo do SIF
(Serviço de Inspeção Federal), 
SIE (Serviço de Inspeção 
Estadual)
ou SIM (Serviço de Inspeção 
Municipal) - Marca: PEPERI

1
í

189 TILÁPIA EM FILÉ Congelado, 
sem pele, sem espinha, obtido 
através do abate de animais 
sadios, não podem ter manchas 
de
qualquer espécie, nem 
parasitas, nem larvas. Deve 
apresentar
odor, cor e sabor característico. 
Embalagem em saco plástico de 
polietileno, ou outro tipo de 
plástico, atóxico, intacto, com 
rótulo ou
etiqueta que identifique: 
categoria do produto, prazo de 
validade,
carimbo do SIF (Serviço de 
Inspeção Federal), SIE (Serviço 
de
Inspeção Estadual) ou SIM 
(Serviço de Inspeção 
Municipal). - 
Marca: COPACOL

KG 200 34,90

1
i

6.980,00

190 UVA ITÁLIA OU RUBI de I a 
qualidade, in natura, tamanho e 
coloração uniforme, livre de 
sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de
fertilizante. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, 
madura, sem defeitos graves 
como podridão, amassado, 
murcho,
deformado, descolorado, 
queimado de sol, com manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas 
ou doenças. Embalada em 
recipiente que garanta a sua 
conservação. - Marca: MAPE

KG 70 15,80 1.106,00

191 LINGUIÇA DE FRANGO. 
Embalagem em saco plástico de 
polietileno, ou outro tipo de 
plástico, atóxico, intacto, com 
rótulo ou etiqueta que 
identifique: categoria do 
produto, prazo de validade, 
carimbo do SIF (Serviço de 
Inspeção Federal), SIE (Serviço 
de Inspeção Estadual) ou SIM 
(Serviço de Inspeção 
Municipal). - 
Marca: BELLO

KG 170 14,00

«
♦

2.380,00

192 QUEIJO PARMESÃO RALADO 
50G - Marca: IPANEMA

UN 30 3,90 117,00

194 FRANGO (COXA E SOBRECOXA) 
- temperatura 4 a 6 c°, carne

KG 1.300 6,95 9.035,00
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com aspecto próprio, não 
amolecido e nem pegajoso, cor, 
cheiro e sabor próprio, sem 
manchas esverdeadas, livres de 
parasitas e
sujicidades. Embalagem c/ 
identificação do SIF, data de 
fabricação
e validade do produto, lacre 
original do fabricante, com ao 
menos
70% do prazo de validade a 
vencer na data da entrega - 
Marca:
BELLO

198 FRANGO (PEITO) - Temperatura 
4 a 6o C, carne c/ aspecto 
próprio, não amolecido e nem 
pegajoso, cor, cheiro e sabor 
próprio, sem manchas 
esverdeadas, livres de parasitas 
e sujicidades.
Embalagem c/ identificação do 
SIF, data de fabricação e 
validade
do produto, lacre original do 
fabricante, com ao menos 70% 
prazo
de validade à vencer na data da 
entreqa - Marca: OURO

KG 570 8,17 4.656,00

199
QUEIJO FRESCO Produto 
elaborado com leite de vaca, 
com aspecto de massa semi- 
dura, cor branco creme 
homogênea, cheiro próprio, 
sabor suave, levemente 
salgado. Rotulagem contendo, 
pó mínimo, o nome do 
fabricante e o do produto, o 
CNPJ do fabricante, o número 
do lote, a data ou prazo de 
validade,
Embalagem 01 KG - Marca: 
DANÚBIO

UN 50 29,00 1.450,00

200 AZEITONA COM CAROÇO 400G 
- Acondicionada em salmoura 
(água e sal), conservadores 
benzoato de sódio e sorbato de 
potássio e antioxidantes ácido 
cítrico e ácido isoascórbico - 
Marca:
KIARY

UN 180 11,40 2.052,00

201 BALAS DIVERSAS (PCT- 50 
UNID.) 600G - Tipo goma, 
jujuba, pacote gramas contendo 
a identificação do produto, 
marca do
fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade - Marca: 
LOVEMANIA

PC 80 8,50 680,00

202 ERVA DOCE Embalado, sem 
estar perfurada ou violada, 
devendo estar limpa, isenta de 
matéria terrosa, fungos ou 
parasitas, livre de 
umidade, fragmentos estranhos 
e ser resistente de modo a 
qarantic b\

PC 50 5,50 275,00
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a integridade do produto, prazo 
de validade, PACOTE DE 40GR - 
Marca: KITANO

207 CHOCOLATE GRANULADO 
(150G) - Marca: DONANA

PC 80 4,40 352,00

222 CANELA EM PÓ-proveniente de 
cascas sãs, limpas e secas, em 
forma de pó fino, acondicionado 
em saco de polietileno, íntegro, 
atóxico, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo. A 
embalagem
deverá conter externamente os 
dados de identificação e 
procedência, número do lote, 
data de fabricação, quantidade 
do
produto e apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses a 
partir
da data de entrega na unidade 
requisitante, de acordo com a 
RDC
n°276/2005. Embalagem com 
30q. - Marca: KITANO

UN 50 4,35

j

217,50

223 ACELGA- fresca, de primeira 
qualidade, de tamanhos e 
coloração uniformes, sem 
defeitos, turgescentes, intactas, 
livres de resíduos 
de fertilizantes, sujidades, 
firmes e bem desenvolvidas, 
livre de
terra ou corpos estranhos 
aderentes à superfície externa 
de acordo
com a resolução 12/78 da 
CNNPA. Não deve apresentar 
qualquer
lesão de origem física, mecânica 
ou biolóqica. - Marca: CEASA

MAÇO 140 5,90 826,00

224 ALHO- graúdo do tipo comum, 
cabeça inteira fisiologicamente 
desenvolvida, com bulbos 
curados, sem chocamento, 
danos
mecânicos causados por pragas, 
sem defeitos, turgescentes, 
intactas, firmes e bem 
desenvolvidas, livre de terra ou 
corpos
estranhos aderentes à 
superfície externa de acordo 
com a
resolução 12/78 da CNNPA. Não 
deve apresentar qualquer lesão 
de origem física, mecânica ou 
biolóqica. KG - Marca: DONANA

KG 170 15,39

1

2.616,30

225 BATATA DOCE- comum 
especial, lavada, de tamanhos 
grande ou médio com coloração 
uniforme, sem defeitos, 
turgescentes,
intactas, firmes e bem 
desenvolvidas, livre de terra ou 
corpos
estranhos aderentes à 
superfície externa de acordo

KG 140 3,15 441,00
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com a
resolução 12/78 da CNN PA. Não 
deve apresentar quaisquer 
lesão
de origem física, mecânica ou 
biológica. Kg - Marca: CEASA

226 BETERRABA- sem folhas, de 
primeira qualidade, bulbos de 
tamanho médio, de tamanhos e 
coloração uniformes, sem 
defeitos,
turgescentes, intactas, firmes e 
bem desenvolvidas, livre de 
terra
ou corpos estranhos aderentes 
à superfície externa de acordo 
com
a resolução 12/78 da CNNPA. 
Não deve apresentar quaisquer 
lesão de origem física, mecânica 
ou biolóqica. Kq - Marca: CEASA

KG 620 4,25 2.635,00

227 CHUCHU- de primeira 
qualidade, de tamanhos grande 
ou médio, com coloração 
uniforme, sem defeitos, 
intactos, firmes e bem 
desenvolvidos, livre de terra ou 
corpos estranhos aderentes à 
superfície externa de acordo 
com a resolução 12/78 da 
CNNPA.
Não deve apresentar quaisquer 
lesão de origem física, mecânica 
ou biolóqica, Kq - Marca: CEASA

KG 60 3,85 231,00

228 VAGEM- curta, de tamanhos e 
coloração uniformes, sem 
defeitos, turgescentes, intactas, 
firmes e bem desenvolvidas, 
livre de terra ou corpos 
estranhos aderentes à 
superfície externa de acordo 
com a resolução 12/78 da 
CNNPA. Não deve apresentar 
quaisquer lesão de origem 
física, mecânica ou biológica. Kg 
- Marca: CEASA

KG 140 11,20 1.568,00

229 ABACAXI- tipo pérola, maduro, 
frutos de tamanho médio no 
grau máximo de evolução e 
tamanho, aroma e sabor da 
espécie, de
tamanhos e coloração 
uniformes, sem defeitos, 
turgescentes,
intactas, firmes, livre de terra 
ou corpos estranhos aderentes 
à superfície externa de acordo 
com a resolução 12/78 da 
CNNPA. Não deve apresentar 
quaisquer lesão de origem 
física, mecânica ou biológica. 
Pesando por unidade 1 a 1,5. 
Kq - Marca: CEASA

KG 140 4,95 693,00

230 LARANJA PÊ RA- , madura, 
frutos de tamanho médio, no 
qrau máximo ,de .evolução, de

KG 530 1,80 954,00
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tamanho e coloração uniforme, 
aroma e sabor da espécie, bem 
desenvolvida, sem polpa e 
defeitos, turgescentes, intactas, 
firmes, livre de terra ou corpos 
estranhos aderentes à 
superfície externa, larvas, 
fungos e/ou parasitas de 
acordo com a resolução 12/78 
da CNNPA. Não deve apresentar 
quaisquer lesão de origem 
física, mecânica ou biológica. Kg 
-Marca: CEASA

•

231 LIMÃO TAHITI- de primeira 
qualidade, fresco, livre de 
resíduos fertilizantes e 
sujidades, com aroma e sabor 
da espécie, de
tamanhos e coloração 
uniformes, bem desenvolvida, 
sem polpa e
defeitos, turgescentes, intactas, 
firmes, livre de terra ou corpos 
estranhos aderentes à 
superfície externa, larvas, 
fungos e/ou
parasitas de acordo com a 
resolução 12/78 da CNNPA. Não 
deve
apresentar quaisquer lesão de 
origem física, mecânica ou 
biolóqica. Kq - Marca: CEASA

KG 58 3,80

i

220,40

232 MAMÃO- tipo Papaia, com 80 a 
90% de maturação, frutos de 
tamanho médio, com 
aproximadamente 800g, no 
grau máximo de 
evolução no tamanho, de aroma 
e sabor da espécie, com 
tamanhos e coloração 
uniformes, bem desenvolvida, 
intactas,
firmes, livre de terra ou corpos 
estranhos aderentes à 
superfície
externa, larvas, fungos e/ou 
parasitas de acordo com a 
resolução
12/78 da CNNPA. Não deve 
apresentar quaisquer lesão de 
origem
física, mecânica ou biológica. Kg 
- Marca: CEASA

KG 90 6,30 567,00

233 POLPA DE FRUTA- sabores 
diversos, selecionada, isenta de 
contaminação, livre de terra ou 
corpos estranhos aderentes à 
superfície externa, larvas, 
fungos e/ou parasitas. A 
embalagem de
100g deve conter validade de 
no mínimo 06 (seis) meses a 01 
(um) ano, com registro 
obrigatório do ministério 
competente. Deverá ser 
transportado em carro 
refrigerado ou em caixas de

PC 240 1,90

1

456,00
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isopor conforme legislação 
vigente da Secretaria da Saúde 
de acordo com a resolução 
12/78 da CNN PA. Não deve 
apresentar quaisquer lesão 
de origem física, mecânica ou 
biológica. - Marca: REAL

236 ORÉGANO
DONANA

200 Gr - Marca: PC 50 13,50 675,00

237 PIRULITO SABORES VARIADOS 
(PCT-50 UNID) 500G - Marca: 
PECCIN

PC 80 10,90 872,00

238 CHÁ MATE -, tostado, 
embalagem de 400 g com 
rendimento de até 15 L. A 
embalagem deverá ser limpa, 
isenta de matéria 
terrosa, fungos ou parasitas, 
livre de umidade e fragmentos 
estranhos, resistente e não 
violada, de modo a garantir a 
integridade do produto. Deverá 
conter externa mente os dados 
de identificação, procedência, 
informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do 
produto e validade mínima de 
06 (seis) meses
após a data da entrega - Marca: 
CAMPANARIO

UN 940 9,30 8.742,00

241 polvilho azedo- produto 
aminalacio extraido mandioca 
(manihot utilissima), com 5,0 
de teor de acidez em ml de 
solução n% v/p máximo, 
fabricado a partir de matérias 
primas sãs e limpas, isentas de 
matéria terrosa, fungos e 
parasitas, livre de 
umidade, fermentação ou 
ranço, sob a forma de pó, 
deverão produzir ligeira 
creptação quando 
comprimido entre os dedos, o 
produto devera
estar em conformidade com a 
resolução rdc n°263, 
de 22.09.2005, anvisa/ms. 
rotulagem contendo, no 
minimo, o nome do fabricante e 
do produto, o cnpj do 
fabricante, o numero do lote, a 
data de
fabricação e a data ou prazo de 
validade.
embalagem original de fabrica
de 500g. - marca:
donana

UN 45 5,25 236,25

244 CAFÉ PURO, 03 CORAÇÕES OU 
SIMILAR 500G, torrado e 
moído, procedente de grãos 
sãos, limpos e isentos de 
impurezas, acondicionado em 
pacote aluminizado, íntegro, 
resistente e vedado 
hermeticamente. A embalagem 
deverá conter externamente os 
dados de ideifiWicacãó e

PC 940 7,99 7.510,60

Y  Ô m A m í m o -
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procedência, número do lote 
data de fabricação, quantidade 
do produto, selo de pureza ABIC 
e atender as especificações 
técnicas da NTA 44 do Decreto 
Estadual n° 12.486 de 
20/10/1978. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 
6 (seis) meses a partir da data 
entrega. Embalagem 500g. - 
Marca: CARANDA

245 CHÁ SABOR CAMOMILA, caixa 
com 20 sachês, de l l g .  - 
Marca: BARÃO

CAIXA 60 5,95 357,00

246 CHÁ SABOR ERVA CIDREIRA,
caixa com 20 sachês, de l l g .  - 
Marca: BARÃO

CAIXA 60 5,95 357,00

247 CHÁ SABOR HORTELÃ, caixa 
com 20 sachês, de l l g .  - 
Marca: BARÃO

CAIXA 100 5,95 595,00

250 DOCE DE LEITE , pastoso, 
fabricado com matérias-primas 
sãs e limpas, isentas de matéria 
terrosa, parasitas, e em perfeito 
estado de conservação. O leite 
empregado deverá apresentar- 
se normal e fresco. No preparo 
do produto, o leite deve entrar 
na proporção mínima de três 
partes de leite para uma de 
açúcar. Não poderá conter 
substâncias estranhas à sua 
composição normal, além das 
previstas na NTA 56. Como 
coadjuvante da tecnologia de 
fabricação será tolerado o 
emprego de amido na dosagem 
máxima de 2%. Será tolerada a 
adição de aromatizantes 
naturais. Será proibido 
adicionar ao doce de leite, 
gorduras estranhas, 
geleificantes ou outras 
substâncias, embora inócuas, 
exceto o bicarbonato redução 
parcial da acidez do leite. 
Rotulagem contendo, no 
mínimo, o nome do fabricante e 
o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o número do lote, a 
data de fabricação e a data ou 
prazo de validade e o registro 
no Ministério da Agricultura. 
Embalagem em polipropileno 
atóxico com peso líquido de 400 
q. - Marca: IMAGEM

UN 60 6,10

f
è

366,00

252 FARINHA láctea, sabor natural, 
a base de farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido 
fólico, açúcar, leite em pó 
integral, vitaminas, minerais, 
sal e aromatizantes. O produto 
deverá estar em conformidade 
com a Resolução RDC n° 263, 
de 22/09/2005 e a Portaria 
31/98, da ANVISA/MS. 
Rotulagem contendo, no 
mínimo, o nome do fabricante e

UN 20 12,95

1
♦

259,00
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o do produto, e a data ou prazo 
de validade. Embalagem 
primária em lata ou pote 
plástico em polietileno, com 
peso líquido de 400 g. - Marca: 
NESTLE

256 MAIONESE TRADICIONAL, 
HELLMANN'S OU SIMILAR, 
SACHE 550G ,agua, oleo 
vegetal, amido modificado, 
vinagre, ovo pasteurizado, 
acucar, sal, cloreto de potássio, 
suco de limão, acidulante acido 
láctico, conservador acido 
sorbico, estabilizante goma 
xantana, aromatizantes, 
sequestrante EDTA cálcio 
dissodico, corante paprica, 
antioxidantes BHA, BHT e acido 
citrico. NÃO CONTEM GLÚTEN. 
CONTEM OVO E DERIVADOS DE 
SOJA. - Marca: D'AJUDA

UN 130 5,50 715,00

257 MASSA PARA LASANHA pré- 
cozida, à base de farinha de 
trigo ou sêmola. Fabricada a 
partir de matérias primas sãs e 
limpas, isentas de matérias 
terrosas, parasitos e larvas. As 
massas ao serem postas na 
água não deverão turvá-las 
antes da cocção, não podendo 
estar fermentadas ou rançosas. 
Rotulagem contendo, no 
mínimo, o nome do fabricante e 
o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o número do lote, a 
data de fabricação e a data ou 
prazo de validade. Embalagem 
de polietileno, com peso líquido 
de 500 g. - Marca: DALLAS

CAIXA 85 5,80 493,00

258 AÇÚCAR MASCAVO 
Características Técnicas: 
Produto produzido a partir do 
caldo recém extraído da cana- 
de-açúcar, bruto, úmido e 
escuro, portanto natural e livre 
de produtos químicos. 
Embalagem: Deve estar intacta, 
acondicionada em 
embalagens atóxicas de 1 kg 
cada pacote de polietileno 
leitoso, hermeticamente selado. 
Prazo de Validade: Mínimo de 
12 meses; Data de Fabricação: 
Máximo de 45 dias; A empresa 
deverá apresentar juntamente 
com as amostras uma Ficha 
técnica contendo características 
gerais, organolépticas, físico- 
quím icas microscópicas, 
microbiológicas e 
bromatológicas do produto. - 
Marca: YOKI

KG 20 15,45 309,00

259 CALDO DE GALINHA, 
Embalagem com 8 cubos. O 
caldo contem vegetais e

CAIXA 50 1,90 95,00
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especiarias - Marca: KITANO

262 FERMENTO BIOLÓGICO SECO- 
produto obtido de culturas 
puras de leveduras 
(Saccharomyces cerevisias) por 
procedimento tecnológico 
adequado e empregado para 
dar sabor próprio e aumentar o 
volume e a porosidade dos 
produtos torneados. Deverá ser 
em pó granulado de coloração 
bege com cheiro próprio. O 
produto deverá ser fabricado 
com matérias-primas em 
perfeito
estado sanitário, isentos de 
matérias terrosas e detritos de 
vegetais e animais. Não deverá 
conter substâncias estranhas à 
sua composição. De acordo com 
a resolução do CNNPA. 
Constando dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, 
número do lote e data de 
validade de no mínimo 06 
meses a contar
da data de entrega. Embalagem 
de 10q. - Marca: GOOD

UN 660 1,20

j

792,00

265 MOLHO DE TOMATE - Sachê ou 
embalagem treta pak - 500G - 
Marca: TARANTELA

UN 200 4,15 830,00

271 PANETONE C/ FRUTAS 500 G - 
Marca: SABORZITOS

UN 300 14,99 4.497,00

CLÁUSULA QUARTA -  DO PREÇO E DO REAJUSTE
4.1 O valor total do presente contrato é de R$ R$ 156.973,06 (Cento e cinquenta e 
seis mil novecentos e setenta e três reais e seis centavos).
4.2 Nos preços apresentados pela CONTRATADA estão incluídos todas as despesas, 
produtos necessários para execução do objeto bem como serviços de entrega, im postos, 
taxas e demais encargos necessários, podendo ser reajustado apenas nas hipóteses 
previstas na legislação vigente.

CLÁUSULA QUINTA -  DO PAGAMENTO
5.1 -  Os pagamentos devidos pelo Município serão efetuados pela Tesouraria da 
Prefeitura Municipal, a prazo, em até 30 (trinta) dias, após a apresentação das 
faturas ou notas fiscais devidam ente atestadas pelo Gestor, bem como pelo 
Fiscal, devidamente designados para tal, e acompanhada de todos os docum entos 
exig idos pela Resolução 88/2018 do TCE-MS. O Pagamento poderá ser efetuado por 
cheque ou por meio eletrônico em conta corrente indicada pelo Licitante vencedor na 
proposta de preços, sendo que na nota deverão constar n° do processo adm in istrativo, 
n° do pregão presencial e o n° da nota de empenho/contrato.

5.1.1 - As despesas correrão por conta da classificação orçamentária abaixo:
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Proieto/Atividade: 2. 354 Manutenção dos Proqramas e Gestão das Ações Sociais
Elemento: 3. 30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo
Códiqo Reduzido: 000066

Órqão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 20.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0218 Assistência comunitária
Proieto/Atividade: 2. 354 Manutenção dos Proqramas e Gestão das Ações Sociais
Elemento: 0 . 30.00.00.00.00.00.01.0026 Material de Consumo
Códiqo Reduzido: 000068

Órqão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 20.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08 .244.0218 Assistência comunitária
Proieto/Atividade: 2. 354 Manutenção dos Proqramas e Gestão das Ações Sociais
Elemento: 0 . 30.00.00.00.00.00.01.0082 Material de Consumo
Códiqo Reduzido: 000070

Órqão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 20 .02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08 .244.0218 Assistência comunitária
Proieto/Atividade: 2. 355 Manutenção dos Serviços de Proteção Básico
Elemento: 0. 30.00.00.00.00.00.01.0029 Material de Consumo
Códiqo Reduzido: 000098

Órqão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 20 .02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08 .244.0218 Assistência comunitária
Proieto/Atividade: 2. 356 Manutenção dos Serviços de Proteção Especial
Elemento: 0. 30.00.00.00.00.00.01.0029 Material de Consumo
Códiqo Reduzido: 000112

5.2 - As em presas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, juntam ente 
com a nota fiscal/fatura, a declaração prevista no art. 4.° da Instrução Norm ativa n.° 
1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012, assinada por seus representantes legais, em duas 
vias.
5.3 - Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o va lor dos tributos 
federa is será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n.° 1.234 - RFB, de 11 
de jane iro  de 2012, e Resolução n.° 88/2018, do TCE-MS.
5.4 - A CONTRATANTE só pagará à CONTRATADA o valor correspondente ao valor 
efetivam ente autorizado e realizado por mês.
5.5 -  A CONTRATANTE, reserva-se o d ire ito de recusar o pagamento se, no ato da 
atestação, for observado que os itens oferecidos não estão de acordo com as 
especificações apresentadas e aceitas, ap licando-se ainda as penalidades cabíveis.
5.6 - 0  pagamento poderá ser suspenso em caso de comprovação de dano por culpa da 
CONTRATATADA, até que a situação seja resolvida, ou que a CONTRATANTE seja 
ressarcida dos preju ízos causada.
5.7 - Os pagamentos serão efetuados observando-se a ordem cronológica estabelecida 
no art. 5o da Lei n° 8.566/93.
5.8 - A nota fiscal e/ou documento equiva lente que for apresentado com erro será 
devolv ido à CONTRATADA, para retificação e reapresentação, acrescentando-se, no prazo 
fixado no item 5.1, os dias que se passarem  entre a data de devolução e a de 
reapresentação.
5.9 Para fazer ju s  ao Pagamento, a CONTRATADA deverá encam inhar a nota fiscal e/ou 
documento equivalente para pagamento acompanhada de toda documentação prevista 
na Resolução n 88/2018 do TCE-MS, bem como do relatório devidamente atestado pelo 
Gestor e Fiscal do Contrato, a fim  de com provar a sua regularidade.
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5.10 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade 
ou inadimplência, sem que isso gere d ireito a reajustamento de preços.
5.11 - A CONTRATANTE poderá deduzir do m ontante a pagar os valores correspondentes 
a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos do Edital.
5.12 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que à CONTRATADA não 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de 
compensação financeira devida pela CONTRATANTE, com base no IPCA.

CLAUSULA SEXTA -  DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Executar o objeto conforme o Edital e fornecer os itens/prestar os serv iços em 
conform idade com o Edital e seus anexos, parte integrante do presente contrato;
6.2 - Fica a vencedora do certame lic itatório obrigada a substitu ir o item em desacordo 
com as especificações propostas e recusado por justo motivo pelo encarregado do 
recebimento.
6.3 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou d im inuições 
efetuadas até o lim ite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.
6.4 - Garantir a qualidade do item, prestando as necessárias inform ações quando 
solicitadas, e assegurando a sua substitu ição no máximo em 24 (vinte e quatro) horas, 
se for constatada alguma falha.
6.5 - Responsabilizar-se pelos danos causados a contratante ou terceiros decorrentes de 
sua culpa ou dolo, na execução do contrato.
6.6 - Manter durante toda a execução do contrato, em com patib ilidade com as 
obrigações assum idas, todas as condições de habilitação e qualificação ex ig idas na 
licitação.

CLÁUSULA SÉTIMA -  DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7. O contratante obriga-se a:
a) Em itir a requisição ou pedido de fornecimento, assinada pela autoridade 
competente;
b) Efetuar pagamento a contratada de acordo com o estabelecido em contrato e seus 
anexos, bem como em conform idade com a Resolução do Tribunal de Contas do Estado 
de Mato Grosso do Sul n° 88/2018.
c) F isca lizar o fiel cum prim ento deste objeto por meio do Fiscal e do Gestor do 
Contrato.
d) Demais obrigações constantes no edital de Pregão Presencial n° 19/2019 e 
seus anexos.

CLAUSULA OITAVA -  DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DA 
CONTRATADA
8.1 À CONTRATADA caberá assum ir a responsabilidade por todos os encargos 
previdenciários e obrigações socia is previstos na legislação social e trabalh ista em vigor, 
obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que seus em pregados não manterão 
nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE.
8.2 Deverá a CONTRATADA assum ir a responsabilidade por todas as providências e 
obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em 
ocorrência da espécie, forem vítim as os seus empregados durante a execução do 
contrato ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da Prefeitura 
Municipal de Aquidauana -  MS.
8.3 Todos os encargos de uma possível demanda trabalh ista, civil ou penal, re lacionadas 
à execução do contrato, orig inariam ente ou vinculada por prevenção, conexão ou 
contingência são de responsabilidade da CONTRATADA.
8.4 A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos elencados acima, não 
transfere R e sp on sab ilid ad e  por seu pagamento à Adm inistração do CONTRATANTE, nem
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o objeto deste contrato, 
a qualquer v ínculo de

razão pela qual a CONTRATADA renuncia 
solidariedade, ativa ou passiva, com o

poderá onerar 
expressam ente 
CONTRATANTE.
8.6. Demais obrigações constantes no edital de Pregão Presencial n° 19/2019 e seus 
anexos.

CLÁUSULA NONA -  DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
9.1 A execução do Contrato será acom panhada e fiscalizada pela Adm inistração Municipal 
por meio da Secretaria Municipal de Assistência Socia l, a qual designará o serv idor para 
exercer a função de Fiscal do Contrato;
9.2 A fisca lização será exercida no interesse da Adm inistração e não exclu i nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades, e, na sua ocorrência, não im plica corresponsabilidade do Poder Público 
ou de seus gestores.
9.3 A CONTRATANTE se reserva o d ire ito de re je itar no todo ou em parte o objeto, se em 
desacordo com os termos do presente instrum ento e/ou do Edital (e anexos).
9.4 Quaisquer exigências da CONTRATANTE, inerentes ao objeto do Contrato, deverão 
ser prontam ente atendidas pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA -  DO PRAZO DE VIGÊNCIA
10.1 O Contrato terá vigência de 12 m eses (doze) meses, contados da data de 
assinatura, até 10/07/2020, podendo ser prorrogado, acrescido e/ou suprim ido (até 
25%), nos term os da Lei n.° 8.666/93, tendo início e vencimento em dia de expediente, 
devendo exc lu ir o primeiro e inclu ir o último.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  DAS PENALIDADES
11.1 A CONTRATADA ficará sujeita às sanções adm in istrativas previstas na Lei n.° 
8 .666/93 e suas alterações, no Decreto n.° 5.450/2005 e suas alterações e na Lei n.° 
10.520/2002, ressalvado o disposto no §2° do art. 87 da primeira, a ser aplicada pela 
autoridade competente da Prefeitura Municipal de Aquidauana - MS, conforme a 
gravidade do caso, assegurado o d ireito a ampla defesa, sem prejuízo do ressarcim ento 
dos danos ou preju ízos porventura causados à Adm inistração e das cabíveis com inações 
legais.
11.2 Pela inadimplência total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE 
poderá ap licar à CONTRATADA as seguintes penalidades, garantida ampla e prévia defesa 
em processo adm inistrativo:
a) advertência por escrito;
b) multa de 20% (vinte por cento) sobre o va lor total do contrato em caso de 
descum prim ento total ou parcial das obrigações d ispostas no Termo de Referência 
anexo;
c) multa de 0,5% (meio por cento) sobre o va lo r total do pedido, por cada dia de atraso 
in justificado no cumprim ento dos prazos de entrega/prestação de serviço previstos;
d) suspensão tem porária de partic ipação em licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Aquidauana -  MS, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
e) im pedim ento de lic itar e contratar com a União, Estados, D istrito Federal ou nos 
sistem as de cadastram ento de fornecedores, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, nos 
term os do art. 7o da Lei 10.520/2002.
f) declaração de inidoneidade para lic itar ou contratar com a Adm inistração Pública 
enquanto perdurarem  os m otivos determ inantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos term os do art. 
87, IV, da Lei n° 8.666/1993.
11.3 Se o m otivo do descum prim ento ocorrer por comprovado im pedim ento ou
reconhecida força e aceito pela Adm in istração da
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Prefeitura Municipal de Aquidauana -  MS, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades 
mencionadas.
11.4 As sanções estabelecidas nos itens 11.2 .a, 11.2.d, 11.2.e e 11.2.f  poderão ser 
ap licadas à CONTRATADA juntam ente com aquelas previstas nos item 11.2 .b, 
descontando-se esses valores dos pagamentos a serem efetuados à CONTRATADA.
11.5 As situações ensejadoras de penalidades serão previamente analisadas pelo gestor 
do contrato, que deverá inform ar detalhadam ente o fato ocorrido e o(s) eventual (is) 
prejuízo(s) sofrido(s) pela Adm inistração, observado o devido contraditório.
11.6 Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis a partir da data da intimação.
11.7 Os atos adm in istrativos de aplicação das sanções serão publicados resum idam ente 
no D iário Oficial Eletrônico do Município de Aquidauana -  MS.
11.8 Se a CONTRATADA não recolher o va lor da multa que porventura lhe for aplicada 
até a data do vencimento prevista para pagamento do Documento de Arrecadação 
Municipal, o mesmo será autom aticam ente descontado da nota fiscal que v ie r a fazer jus. 
Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA, o va lor devido ou a 
diferença ainda não paga será objeto de inscrição na Dívida Ativa do município e cobrado 
com base na Lei n.° 6.830/80, sem preju ízo da correção monetária pelo ap licar-se-á o 
índice IPCA (IBGE), ou outro índice que porventura venha a substituí-lo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  DA RESCISÃO
12.1 O inadimplemento das cláusu las e condições estabelecidas neste Contrato, por parte 
da CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, 
mediante notificação através de ofício entregue d iretam ente ou por via postal, com prova 
de recebimento, independentemente de qualquer interpelação jud ic ia l, sem preju ízo do 
disposto na Cláusula Décima Segunda (Das Penalidades).
12.2 Caberá rescisão adm inistrativa, independentemente de qualquer processo jud ic ia l 
ou extrajudicia l, quando:
a) constar de relatório firmado pelo serv idor designado para acom panham ento e 
fisca lização deste Contrato a com provação de dolo ou culpa da CONTRATADA, referente 
ao descum prim ento das obrigações ajustadas;
b) ocorrer atraso injustificado, a ju ízo  do CONTRATANTE, na execução do contrato;
c) houver subcontratação total ou parcial do objeto deste Contrato, associação da 
CONTRATADA com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, 
cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do presente instrumento;
d) ocorrerem  razões de relevante interesse e amplo conhecimento público, justificadas e 
determ inadas pelo CONTRATANTE;
e) ocorrer caso fortuito ou força maior, regularm ente comprovados, im peditivos da 
execução deste Contrato;
f) houver ausência dos pressupostos e condições exig idas na licitação;
g) ocorrer falência, dissolução e/ou liquidação da CONTRATADA;
h) for utilizado este contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa 
anuência do CONTRATANTE;
i) ocorrerem as demais hipóteses de rescisão previstas na Lei n.° 8.666/93;
12.3 Pode ocorrer rescisão am igável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, 
desde que haja conveniência para o CONTRATANTE e esta conveniência seja 
devidam ente justificada.
12.4 A rescisão am igável será precedida de autorização escrita e fundam entada da 
autoridade competente.
12.5 Os casos de rescisão contratual serão form almente m otivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
12.6 A rescisão jud ic ia l ocorrerá nos term os da legislação pertinente à espécie.
12.7 Os atos adm in istrativos de rescisão contratual serão publicados resum idam ente no 
D iário Oficial E letrônico do Município de Aquidauana -  MS
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -  DAS PRERROGATIVAS
13.1 A CONTRATADA reconhece os d ire itos do CONTRATANTE relativos ao presente 
Contrato e também  os abaixo elencados:
a) m odificar o contrato unilatera lm ente, para melhor adequação às fina lidades do 
interesse público;
b) extingu ir o contrato unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 
da Lei n.° 8.666/93;
c) ap licar as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -  DA SUJEIÇÃO DAS PARTES
14.1 A aquisição ora contratada obedecerá ao estipulado neste instrum ento, bem como 
às disposições da Lei n.° 8.666/93, à legislação complementar, às cláusulas deste 
Contrato e aos documentos adiante enumerados, que, independentemente de 
transcrição, fazem  parte integrante e com plem entar deste Contrato, no que não o 
contrariem :
a) Edital e anexos do Pregão Presencial n° 19/2019;
b) Proposta da CONTRATADA, com os documentos que a integram, constante no 
Processo Adm in istra tivo n. 29/2019.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -  DO FORO
15.1 Para d irim ir as questões oriundas do presente Contrato, será competente o foro da 
Com arca de Aquidauana -  MS.
E, como prova de haverem ajustado e contratado entre si, depois de lido e achado 
conforme, é celebrado o presente Contrato pelas partes, dele sendo extra ídas 3 (três) 
cópias de igual teor e forma, necessárias para a sua publicação e execução.

AquidaVSpa -  MS, 10 de ju lho  de 2019.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO 
PREFEITO MUNICIPAL

EPP

Marcos Ferreira Chaves de Castro 
Gestor do Contrato

Testem unhas:

Andressa Mayara Vital Cossari 
CPF: 051.458.311-88

Ma/luce MàrtírTSvÇarcia Luglio 
CPF: 7T* 600.~77S j521-72
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Ato de Designação do Fiscal do Contrato n° 055/2019

O Secretário Municipal de Assistência Social do município de Aqu idauana/MS 
responsável pelo acompanhamento da execução do Contrato n° 055/2019, no uso de 
suas atribuições legais e a fim de atender o disposto no Art. 67 da Lei n° 8 .666/93 vem 
por meio deste designar o Serv idor Rubens Jesus de Arruda, CPF n° 035.215.381-41 para 
exercer a função de Fiscal do referido contrato, publique-se.

Aquidauana/MS 10 de ju lho  de 2019 »

Marcos Ferreira Chaves de Castro 
Gestor do Contrato

C ien te :

Í^-l/ L I  J e4 /i t .  ^
Rubens Jesus de Arruda 
CPF no 035.215.381-41 
Fiscal do Contrato
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