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 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES 
 

          ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Nº 028/2016 
 
 
 

De acordo com o processo Licitatório, modalidade Carta Convite 
nº007/2016 realizada na data de 25/02/2016. Processo Administrativo 
nº063/2016 de 14/01/2016. 

 
                O MUNICÍPIO DE TAVARES,  Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua Abí-
lio Vieira Paiva, nº 228, criado pela Lei Estadual nº 7655, inscrito no CGC/MF sob o nº 88427018/0001-15, 
neste ato representado por seu Prefeito Municipal FLÁVIO JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA, inscrito no 
CPF/MF nº169.262.770-87, Carteira de Identidade nº1021136757, expedida pela SSP/RS, com poderes que 
lhe são conferidos pela Lei Orgânica do Município, doravante denominado CONTRATANTE e do outro 
lado a empresa   LUIZ FRANCISCO ARAÚJO & FILHO LTDA, inscrito no CNPJ sob o 
nº05727457/0001-16, com endereço na Av: 11 de Abril, nº 228, Bairro Centro, Tavares/RS, doravante  deno-
minado simplesmente CONTRATADO.      
  Declaram por este instrumento e na melhor forma de direito, ter justo e acertado entre si, o presente Contrato 
de Fornecimento, mediante Cláusulas e condições a seguir expostas: 
 
             CLÁUSULA PRIMEIRA:  Aquisição de gêneros alimentícios para uso no preparo da merenda 
escolar das Escolas Municipais de Ensino Fundamental e de Educação Infantil, descritos no anexo I 
deste Edital. 
            Salientamos que a entrega dos itens deve ser feita semanalmente de acorda com o pedido soli-
citado pela equipe da Merenda Escolar da SMECD, sendo que o mesmo deve ser entregue aos merca-
dos com antecedência. 
         Quanto a entrega das mercadorias, devem ser separada por escolas em conformidade com o 
pedido, sendo que os itens que são licitados por peso (ex: cebola, batata, carne) deverão ser embala-
dos e colocadas etiquetas que contenham o peso. 
        É responsabilidade dos fornecedores fazer entrega dos produtos solicitados nas Escolas do perí-
metro urbano abaixo relacionadas: 
       E.M.E.I Vó Angelina Menegatti Costa,Rua Marcelo Gama S/N; 
      E.M.E.I  Vó Angelina Menegatti Costa anexo, Rua Tereza Carvalho de Noronha S/Nº Vila 12 de 
Maio; 
      E.M.E.I Piazito,Av 11 de Abril; 
     E.M.E.I Isabel Cristina Lemos Menegaro Rua Tereza Carvalho de Noronha.205. 
    A entrega dos itens solicitados das escolas do perímetro rural deve ser feita na sala da distribuição 
da merenda escolar da SMECD ,que fica localizada na rua Dona Leonor,102. 
        Sendo que o horário e o dia da entrega deverão ser previamente combinados com o responsável 
pelo setor.         
  
E.M.E.I PIAZITO 
 

Quant Produto Valor 
unit R$ 

Sub total R$ 

10UN Arroz branco tipo 1, longo fino, polido, embalagem com 5 kg. 9,80 98,00 
30un Açúcar cristalizado tipo I embalagens de 2 kg, resistente e 

transparente, com data de fabricação e prazo de validade de 24 
meses, bem visíveis na embalagem. 

4,90 147,00 

04un Aveia em flocos finos, pacote de 250 g 2,15 8,60 
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60un Biscoito, doce tipo Maria, com dupla proteção – pacotes de 
400 g. Embalagem íntegra. 

2,70 162,00 

40un Biscoito salgado tipo água e sal com dupla proteção de plástico– 
pacotes de 400 g. Embalagem íntegra. 

2,70 108,00 

20un Extrato de tomate concentrado em sachê de aproximadamente 
340g. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. 

1,39 27,80 

60kg Farinha de trigo especial, enriquecida com ferro e ácido fólico, 
embalagem de 1kg. 

1,55 93,00 

10kg Feijão preto tipo I, classe preto grãos de tamanho homogêneos 
e brilhantes, excelente cozimento e caldo encorpado. Embala-
gem plástica de 1 kg. 

2,99 29,90 

150un Leite em pó integral instantâneo. Ingredientes: leite fluido 
integral e emulsificante lecitina de soja, sem glúten, pacotes 
de 400g. 

6,99 1.048,50 

40un Óleo de soja refinado embalagem de 900 ml. 3,49 139,60 

02kg Sal refinado. Pacote de 1 kg. 0,80 1,60 
20lata Sardinha enlatada. Em latas sem ferrugem e/ou amassadas de 250g. 5,40 108,00 
40kg Coxa e sobrecoxa de frango sem dorso, resfriada, em embalagem 

plástica de 2 e 3 Kg. Temperatura de recebimento 0º a 5 ºC. 
5,95 238,00 

20kg Salsicha hot dog. Ingredientes: carne mecanicamente separada 
de ave, água e carne de frango. 

5,98 119,60 

40dz Ovo branco de galinha- casca isenta de rachaduras e sujidades, 

parasitas ou larvas; não deve apresentar quaisquer lesões de ordem 

física, mecânica ou biológica. Precedência comprovada de estabe-

lecimento inspecionado. 

4,10 164,00 

5kg Queijo mussarela fatiado. Ingredientes: Leite pasteurizado, sal, 
cloreto de Ca, coalho, fermento lácteo, não contém glúten. 

21,39 106,95 

05kg Apresuntado fatiado, embalagem plástica de 200 g, produto indus-

trializado, obtido a partir de cortes de pernil e paleta de suínos, 

suavemente condimentado. 

14,30 71,50 

20un Margarina vegetal sem sal, em pote plástico de 500g. Ingredi-
entes: Óleos vegetais líquidos e interesterificados, vitamina A, 
estabilizante mono e diglicerídeos de ácidos graxos e ésteres 
de poliglicerol, aroma idêntico ao natural, antioxidantes e co-
rante de urucum, sem gordura trans e sem glúten. 

2,30 46,00 

180un Bebida láctea fermentada de leite pasteurizado semidesnatado, de 

soro de leite/ou soro de leite em pó reconstituído, açúcar, polpa de 

frutas, regulador de acidez ácido lático, espessantes polvilho de 

mandioca e carboximetilcelulose, em garrafas plásticas de 900 ml. 

Sabores: Morango, coco, ameixa e salada de frutas. 

3,80 684,00 

60un Pão de forma branco, fatiado, ultramacio, em embalagem plás-
tica transparente. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida 
com ferro, água, açúcar refinado, sal, gordura animal, fermen-
to biológico, conservador propionatado de Ca. Validade mí-
nima aceita a partir da entrega 6 dias 

2,87 172,20 
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20kg Abacaxi de terra de areia com grau de maturação médio, sem apre-

sentar machucado na casca. 

4,60 92,00 

10pés Alface verde, de 1º qualidade, folhas sã, sem rupturas, sem 
apodrecidos ou amarelamento. 

1,99 19,90 

150kg Banana branca de 1º qualidade, grau médio de amadurecimento 

com cascas sãs, sem rupturas. 

2,28 342,00 

30kg Batata inglesa nova de 1º qualidade tamanho médio homogê-
neo, casca lisa sem esverdeado e limpa. 

2,35 70,50 

10kg Beterraba com talos de 1º qualidade com casca sã sem ruptura. 
Não pode apresentar aspecto murcho e enrugado. 

3,00 30,00 

08molhos Couve manteiga, em molhos. Os mesmos devem conter folhas 
bem verdes, sem amarelados ou apodrecidos. 

1,40 11,20 

05un Couve-flor. 3,80 19,00 
100kg Laranja suco, nova de 1º qualidade, grau de amadurecimento 

médio, com casca sã, sem rupturas. 
11,79 179,00 

05kg Limão itati para suco. Grau de amadurecimento adequado com 
ausência de manchas na casca e dor uniforme. 

4,00 20,00 

80kg Maçã vermelha Fuji, nova de 1º qualidade grau médio de 
amadurecimento, casca sã, sem rupturas. 

3,60 288,00 

05kg Pimentão verde de 1º qualidade, casca sã, sem rupturas. 3,90 19,50 
20kg Tomate paulista, grau médio de amadurecimento de 1º quali-

dade, casca sã, sem rupturas. 
2,75 55,00 

30kg Mamão formosa de 1º qualidade, grau de maturação adequado 
(semi-maduro), tamanho grande, casca sã. 

3,20 96,00 

 
E.M.E.I Vó ANGELINA MENEGATTI COSTA 

 
60un Arroz branco tipo 1, longo fino, polido, embalagem com 5 kg. 9,80 588,00 
50un Açúcar cristalizado tipo I embalagens de 2 kg, resistente e 

transparente, com data de fabricação e prazo de validade de 24 
meses, bem visíveis na embalagem. 

4,90 245,00 

10un Aveia em flocos finos, pacote de 250 g 2,15 21,50 
60un Biscoito, doce tipo Maria, com dupla proteção – pacotes de 

400 g. Embalagem íntegra. 
2,70 135,00 

50un Biscoito salgado tipo água e sal com dupla proteção de plásti-
co– pacotes de 400 g. Embalagem íntegra. 

2,70 135,00 

80un Extrato de tomate concentrado em sachê de aproximadamente 
340g. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Produto sem 
conservantes. 

1,39 111,20 

60kg Farinha de trigo especial, enriquecida com ferro e ácido fólico, 
embalagem de 1kg. 

1,55 93,00 

80kg Feijão preto tipo I, classe preto grãos de tamanho homogêneos 
e brilhantes. 

2,99 239,20 

10un Leite em pó integral instantâneo. Ingredientes: leite fluido 
integral e emulsificante lecitina de soja, sem glúten, pacotes 
de 400g. 

6,99 69,90 

40lata Óleo de soja refinado embalagem de 900ml. 3,49 139,60 
04kg Sal refinado. Pacote de 1 kg 0,80 3,20 
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40lata Sardinha enlatada. Em latas sem ferrugem e/ou amassadas de 
250g. 

5,40 216,00 

10un Tempero completo sem pimenta. 500 g 2,20 22,00 
50kg Coxa e sobrecoxa de frango sem dorso, resfriada, em embala-

gem plástica de 2 e 3 Kg. Temperatura de recebimento 0º a 5 
ºC. 

5,95 297,50 

10kg Salsicha hot dog. Ingredientes: carne mecanicamente separada 
de ave, água e carne de frango. 

5,98 246,00 

60dz Ovo branco de galinha- casca isenta de rachaduras e sujidades, 
parasitas ou larvas; não deve apresentar quaisquer lesões de 
ordem física, mecânica ou biológica. Precedência comprovada 
de estabelecimento inspecionado. 

4,10 246,00 

10kg Queijo mussarela fatiado. Ingredientes: Leite pasteurizado, sal, 
cloreto de Ca, coalho, fermento lácteo, não contém glúten. 

21,39 213,90 

10kg Apresuntado fatiado, produto industrializado, obtido a partir 
de cortes de pernil e paleta de suínos, suavemente condimen-
tado. 

14,30 143,00 

40un Margarina vegetal sem sal, em pote plástico de 500g. 2,30 92,00 
180un Bebida láctea fermentada de leite, Sabores: Morango, coco, 

ameixa e salada de frutas. 
3,80 684,00 

90un Pão bisnaguinha, embalagem plástica de 300g, resistente ató-
xica. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, ovo, glúten, sal, soro de 
leite, farinha de soja emulsificante lecitina de soja e conserva-
dor propionato de cálcio. Validade mínima aceita a partir da 
entrega 12 dias. 

2,60 234,00 

20kg Abacaxi de terra de areia com grau de maturação médio, sem 
apresentar machucado na casca. 

4,60 92,00 

30pés Alface verde, de 1º qualidade, folhas sã, sem rupturas, sem 
apodrecidos ou amarelamento. 

1,99 59,70 

200kg Banana branca de 1º qualidade, grau médio de amadurecimen-
to com cascas sãs, sem rupturas. 

2,28 456,00 

70kg Batata inglesa nova de 1º qualidade tamanho médio homogê-
neo, casca lisa sem esverdeado e limpa. 

2,35 164,50 

10kg Batata doce rosa, nova de 1º qualidade, tamanho grande ho-
mogêneo, casca sã sem esverdeado e limpa. 

3,30 33,00 

40kg Beterraba com talos de 1º qualidade com casca sã sem ruptura. 
Não pode apresentar aspecto murcho e enrugado. 

3,00 120,00 

20molhos Couve manteiga, em molhos. Os mesmos devem conter folhas 
bem verdes, sem amarelados ou apodrecidos. 

2,25 45,00 

10un Couve-flor. 1º Qualidade 3,80 38,00 
80kg Laranja do Céu, nova de 1º qualidade, grau de amadurecimen-

to médio, com casca sã, sem rupturas. 
2,75 220,00 

10kg Limão itati para suco. Grau de amadurecimento adequado com 
ausência de manchas na casca e dor uniforme. 

4,00 40,00 

80kg Maçã vermelha Fuji, nova de 1º qualidade grau médio de 
amadurecimento, casca sã, sem rupturas. 

3,60 288,00 

20kg Maracujá grau de maturação adequado, textura firme, sem 
machucados ou partes amolecidas. 

5,99 119,80 
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80kg Mamão formosa de 1º qualidade, grau de maturação adequado 
(semi-maduro), tamanho grande, casca sã. 

3,20 256,00 

15kg Pimentão verde de 1º qualidade, casca sã, sem rupturas. 3,90 58,50 
20kg Repolho verde desfolhado, de 1º qualidade. Aos e mesmos 

devem conter folhas bem verdes, sem amarelados ou apodre-
cidos. 

4,30 86,00 

60kg Tomate paulista, grau médio de amadurecimento de 1º quali-
dade, casca sã, sem rupturas. 

2,75 165,00 

 
E.M.E.FUNDAMENTAL 

40un Arroz branco tipo 1, longo fino, polido, embalagem com 5 kg. 9,80 392,00 
60un Açúcar cristalizado tipo I embalagens de 2 kg, resistente e 

transparente, com data de fabricação e prazo de validade de 24 
meses, bem visíveis na embalagem. 

4,90 294,00 

250un Biscoito, doce tipo Maria, com dupla proteção – pacotes de 
400 g. Embalagem íntegra. 

2,70 675,00 

250un Biscoito salgado tipo água e sal integral, com dupla proteção 
de plástico– pacotes de 400 g. Embalagem íntegra. 

2,70 675,00 

60un Extrato de tomate concentrado em sachê de aproximadamente 
340g. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Produto sem 
conservantes. 

1,39 83,40 

200kg Farinha de trigo especial, enriquecida com ferro e ácido fólico, 
embalagem de 1kg. 

1,55 310,00 

50kg Feijão preto tipo I, classe preto grãos de tamanho homogêneos 
e brilhantes, excelente cozimento e caldo encorpado. Embala-
gem plástica de 1 kg. 

2,99 149,50 

600un Leite em pó integral instantâneo. Ingredientes: leite fluido 
integral e emulsificante lecitina de soja, sem glúten, pacotes 
de 400g. 

6,99 4.194,00 

150lata Óleo de soja refinado embalagem de 900ml. 3,49 523,50 
08kg Sal refinado. Pacote de 1 kg 0,80 6,40 
50un Sardinha enlatada. Em latas sem ferrugem e/ou amassadas de 

250g. 
5,40 270,00 

150kg Coxa e Sobre coxa de frango sem dorso, resfriada, em emba-
lagem plástica de 2 a 3 kg. Temperatura de recebimento 0º a 
5ºC. 

5,95 892,50 

80kg Salsicha hot dog. Ingredientes: carne mecanicamente separada 
de ave, água e carne de frango. 

5,98 478,40 

200dz Ovo branco de galinha- casca isenta de rachaduras e sujidades, 
parasitas ou larvas; não deve apresentar quaisquer lesões de 
ordem física, mecânica ou biológica. Precedência comprovada 
de estabelecimento inspecionado. 

4,10 820,00 

20kg Queijo mussarela fatiado. Ingredientes: Leite pasteurizado, sal, 
cloreto de Ca, coalho, fermento lácteo, não contém glúten. 

21,39 427,80 

20kg Apresuntado fatiado, produto industrializado, obtido a partir 
de cortes de pernil e paleta de suínos, suavemente condimen-
tado. 

14,30 286,00 

60un Margarina vegetal sem sal, em pote plástico de 500g. 2,30 138,00 
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250un Bebida láctea fermentada de leite pasteurizado Sabores: Mo-
rango, coco, ameixa e salada de frutas. 

3,80 950,00 

260,00un Pão de forma branco, fatiado, ultramacio, em embalagem plás-
tica transparente. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida 
com ferro, água, açúcar refinado, sal, gordura animal, fermen-
to biológico, conservador propionatado de Ca. Validade mí-
nima aceita a partir da entrega 6 dias 

2,87 746,20 

40kg Abacaxi de terra de areia com grau de maturação médio, sem 
apresentar machucado na casca. 

4,60 184,00 

40pés Alface verde, de 1º qualidade, folhas sã, sem rupturas, sem 
apodrecidos ou amarelamento. 

1,99 79,60 

280kg Banana branca de 1º qualidade, grau médio de amadurecimen-
to com cascas sãs, sem rupturas. 

2,28 638,40 

100kg Batata inglesa nova de 1º qualidade tamanho médio homogê-
neo, casca lisa sem esverdeado e limpa. 

2,35 235,00 

150kg Laranja suco, nova de 1º qualidade, grau de amadurecimento 
médio, com casca sã, sem rupturas. 

1,79 268,50 

30kg Limão itati para suco. Grau de amadurecimento adequado com 
ausência de manchas na casca e dor uniforme. 

4,00 120,00 

150kg Maçã vermelha Fuji, nova de 1º qualidade grau médio de 
amadurecimento, casca sã, sem rupturas. 

3,60 540,00 

80kg Mamão formosa de 1º qualidade, grau de maturação adequado 
(semi-maduro), tamanho grande, casca sã.  

3,20 256,00 

20kg Pimentão verde de 1º qualidade, casca sã, sem rupturas.  3,90 78,00 
80kg Tomate paulista, grau médio de amadurecimento de 1º quali-

dade, casca sã, sem rupturas.  
2,75 220,00 

    
TOTAL 26.004,85 

 
 
 
               CLÁUSULA SEGUNDA: O valor do presente contrato é de R$26.004,85 (Vinte e seis Mil e quatro 
reais com oitenta e cinco centavos). 
 
                CLÁUSULA TERCEIRA :    O pagamento será efetuado através de nota de empenho junta a 
Secretaria de finanças de forma parcelada prestando-se 20% do valor contratado 5 (cinco) dias após a 
assinatura do contrato, entrega do material licitado com apresentação da Nota Fiscal eletrônica, e 
20% em 30 (trinta) dias após o pagamento da primeira parcela, 20% em 30 (trinta) dias após o paga-
mento da segunda parcela, 20% em 30 (trinta) dias após o pagamento da terceira parcela, 10% em 30 
(trinta) dias após o pagamento da quarta parcela e 10% em 30 (trinta) dias após o pagamento da quin-
ta parcela, conforme verba recebida dos recursos PNAEP, Livre Pré Escola, PNAC Creche, Salário 
Educação, PNAE-Ensino Fundamental e Livre Ensino Fundamental, através da seguinte dotação or-
çamentária: 
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                        05-Secretaria Mun. de Educação Cultura e Desporto 
                        Atividade: 2064-Merenda Escolar Ensino Fundamental-RL 

            Rubrica: Rubrica: 502-33.90.30.07 Gêneros de alimentação 
             Atividade: 2018- Manutenção das Creches Municipais União PNAC  
             Rubrica: 391-33.90.30.07 Gêneros de alimentação 
             Atividade: 2083-Manutenção Pré Escolar –União PNAP 
             Rubrica: 1432-33.90.30.07- Gêneros de alimentação               
             Atividade: 2016- Salário Educação FNDE União. 
             Rubrica: 399-33.90.30.07 Gêneros de alimentação 
             Atividade: 2015- Merenda Escolar PNAE União 
             Rubrica: 397-33.90.30.07 Gêneros de alimentação 

 
             CLÁUSULA QUARTA: A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste Contrato competi-
rá a Secretaria Mun. de Educação Cultura e Desporto, não reduz nem exclui a responsabilidade do CON-
TRATADO , nos termos da Legislação referente às Licitações e Contratos Administrativos. 
 
 
               CLÁUSULA QUINTA: O presente Contrato é regido em todos os seus Termos pela Lei nº8.666/93 
e suas alterações, a qual terá aplicabilidade também onde o mesmo for omisso.  
 
   CLÁUSULA SEXTA: Fica eleito o foro da Comarca de Mostardas para dirimir quaisquer contro-
vérsias decorrentes da execução do presente contrato. 
 
              E pôr as partes estarem justas e contratadas, firmam o presente contrato em três vias de igual teor e 
forma, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.  
              
              
                                                                                     Tavares,07 de março de 2016. 
 
 
 
LUIZ FRANCISCO ARAÚJO & FILHO LTDA.          FLÁVIO  JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA. 
      CONTRATADO                                                                             Prefeito Municipal  
                                                CONTRATANTE              
  

 
APOLO COSTA 

Sec. Mun. Educ. Cult. e Desporto. 
 
 
CATIUCE DA SILVA VIEIRA 
Assessora de contratos e convênios  

                                                                               Examinado e Aprovado 
                                                                                  VALDIR BONIATTI. 

Assessor Jurídico Mun. - OAB/RS nº 35.067 
 
Testemunhas:     
 
 
1. Erida Souza da Silva                  2. Andrea da Silva Barbosa 
CPF nº 450.309.010-00             CPF nº558.709.530-49 
                                                                      
 


