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 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES 
 

          ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

  
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E  
MATERIAL DE LIMPEZA Nº097/2016 

 
 
 

De acordo com o processo Licitatório, modalidade Carta Convite 
nº026/2016 realizada na data de 18/04/2016. Processo Administrativo 
nº445/2016 de 31/03/2016. 

 
                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 material de consumo como: gêneros alimentícios, 
materiais de limpeza e higiene, proporcionando uma boa alimentação às crianças e adolescentes dos 
projetos sociais e mantendo em condições adequadas o prédio do CRAS.  
             A entrega dos produtos perecíveis deverá ocorrer semanalmente mediante solicitação por 
escrito, de forma a atender a demanda de nossa entidade, devendo observar a data de comprometi-
mento de entrega destes produtos de forma a garantir o atendimento das necessidades, bem como 
observar a data de validade dos produtos. 
         Os demais gêneros alimentícios deverão ser entregues semanalmente, também mediante solici-
tação por escrito. 
        Os matérias de higiene e limpeza poderão ser entregues na totalidade licitada, de acordo com o 
pagamento em quatro parcelas. 
 
 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
 

Quant Produto Valor 
unit R$ 

Sub total R$ 

12UN Achocolatado em pó, com identificação do produto, rótulo 
com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de 
fabricação e validade. Embalagem: pacote de 400 gramas 

3,24 38,88 

04UN Amido de milho.  Pacote de 500 g, embalagem plástica atóxi-
ca, resistente e transparente com caixa de externa de papelão. 

3,55 14,20 

100KG Arroz branco tipo 01, longo fino, polido, embalagem com 1 
kg. 

1,99 199,00 

100UN 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.  

4,90 490,00 

10UN Aveia em flocos. Embalagem 250g 2,15 21,50 
30UN Biscoito, doce tipo Maria, com dupla proteção – pacotes de 

400 g. Embalagem íntegra.  
2,65 79,50 
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30UN Biscoito salgado integral, com dupla proteção de plástico– 
pacotes de 400 g. Embalagem íntegra. 

4,65 139,50 

30UN Biscoito salgado, com dupla proteção de plástico-pacotes de 
400g. Embalagem integra. 

2,65 139,50 

02UN Café solúvel em granulado, extraforte. Embalagem de 200g. 8,85 17,70 
12UN  

Ervilha verde em Grãos 
1,60 19,20 

100UN Farinha de trigo especial, enriquecida com ferro e ácido fólico, 
embalagem de 1kg. 

1,57 157,00 

40UN Fermento biológico seco para pão, embalagem de 10g 0,54 21,60 
180UN Leite UHT integral, embalagem tetra Pack de 1 litro. Ingrediente: 

leite integral, estabilizantes citrato de sódio, monofosfato de sódio 
2,45 441,00 

30UN Leite em pó integral instantâneo. Ingredientes: leite fluido 
integral e emulsificante lecitina de soja, sem glúten, pacotes 
de 400g. 

8,99 269,70 

12UN Milho verde em grãos 1,90 22,80 

100UN Óleo de soja refinado embalagem de 900ml. 4,05 405,00 
20KG Sal refinado. Pacote de 1 kg 0,90 18,00 

03UN Tempero completo sem pimenta. Embalagem de 500g 2,20 6,60 
12UN Salsicha de frango. 

Ingredientes: carne mecanicamente separada de ave, água e 
carne de frango. 

6,25 75,00 

30DZ Ovo branco de galinha-casca isenta de rachaduras e sujidades, 
parasitas ou larvas; não deve apresentar quaisquer lesões de 
ordem fícica, mecânica ou biológica. 
Precedência comprovada de estabelecimento inspecionado. 

4,65 139,50 

15KG Queijo mussarela. Ingredientes: Leite pasteurizado, sal, cloreto de 

coalho, fermento lácteo, não contém glúten. 

21,39 320,85 

15KG Apresentado fatiado, embalagem plástica de 200g,produto 
industrializado, obtido a partir de cortes de pernil e paleta de 
suínos, suavemente condimentado. 

14,30 214,50 

06UN 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 13,80 

 
 

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 
 
 

06UN Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor al-
coólico 92,8 INPM, unidades de 1 litro cada. 

4,70 28,20 

06UN Álcool gel, 70%, embalagem de 500g. 4,75 28,50 
10UN Copos descartáveis, material polipropileno  

atóxico, capacidade 200 ml. Tiras com 100 un. 
3,80 38,00 
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12UN Detergente líquido para louças, composto de tensoativos  
Aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, 
aroma neutro, com tensoativos  biodegradável. Frasco de 500 
ml. 

1,39 16,68 

06UN Esponja de limpeza, dupla face, uma face macia e outra áspe-
ra, espuma/fibra sintética, formato retangular, abrasividade 
alta/mínima, aplicação limpeza em geral. 

1,09 6,54 

06UN Flanela de algodão, amarela, para limpeza. Tamanho grande. 2,48 14,88 
10UN Guardanapo de papel branco, tamanho mínimo 

24x22cm, pacote contendo 50 un. 
0,65 6,50 

12UN Limpador de uso geral (multiuso), tubo com 500 ml. Utilizado 
para limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfí-
cies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, poei-
ra, marcas de dedos, riscos de lápis. Aromas variados. 

3,20 38,40 

06UN Limpador instantâneo (limpa vidro) 500 ml. Com spray de 
espuma. 

9,98 59,88 

10UN Pano de chão comum grande (cru) tamanho mínimo 80 x 50 2,85 28,50 
 

12UN Pano de louça. Medindo 50 cm x 65 cm, branco sem estampa, 
com bainha 90% algodão. 

3,80 45,60 

02UN Papel higiênico, cor branca, não reciclado, folha dupla, pico-
tado, neutro, rolos com 60 m de comprimento e 10 cm de lar-
gura, pacote com 4 rolos, fardo com 16 pacotes. 

42,40 84,80 

10UN Papel toalha, folha dupla picotada, branca, tamanho 22,5 x 
21,50 cm, com 60 folhas, pacote com 2 rolos. 

2,50 25,00 

20UN Prato plástico descartável branco lanche 15 cm pacote com 10 
unidades. 
 

1,10 22,00 

50UN Pacote de saco plástico para lixo, não 
reciclado, preto, capacidade 15 litros. Com 10 unidades. 

1,59 79,50 

10UN Pastilhas para vaso sanitário adesivo c/3 um 
 

6,50 65,00 

06UN Vassoura de nylon com cerdas macias, cepo plástico de 22 cm, 
cerdas de 11,5 cm com plumagem nas pontas, com cabo ros-
queado de madeira plastificada, para limpeza em geral, tipo 
doméstica. 

6,25 37,50 

    
TOTAL 3.829,81 
 
               CLÁUSULA SEGUNDA: O valor do presente contrato é de R$3.829,81 (Três Mil, oitocentos e 
vinte e nove reais com oitenta e um centavos). 
 
                CLÁUSULA TERCEIRA :O pagamento será efetuado através de Nota de Empenho junto a 
Secretaria de Finanças de forma parcelada prestando-se 25% do valor contratado 5 (cinco) dias após a 
assinatura do contrato e entrega do material licitado mediante apresentação da nota fiscal Eletrônica , 
25% em 30 dias após o pagamento da primeira parcela, 25% em 30 dias após o pagamento da segun-
da e 25% em 30 dias após o pagamento da terceira parcela , conforme verba recebida dos recursos, 
SCFV-UNIÃO através da seguinte dotação orçamentária. 
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                            08 - Secretaria Mun. de Trabalho Ação Soc.Hab.Cidadania 
 Atividade:2091– PBV-II - SCFV 
 Rubrica: 2074- 33.90.30.07– Gêneros de alimentação 
 Rubrica: 2015-33.90.30.22-Material de Limpeza e Produtos.de Higienização 
             
             CLÁUSULA QUARTA: A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste Contrato competi-
rá a Sec. Mun. de Trab., Ação Social, Hab. e Cidadania, 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,05 DE MAIO de 2016. 
 
 
 
LUIZ FRANCISCO ARAÚJO & FILHO LTDA.          FLÁVIO  JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA. 
      CONTRATADO                                                                             Prefeito Municipal  
                                                CONTRATANTE              
  

SOLANIRA ROSA DE SOUZA. 
Sec. Mun. de Trab., Ação Social, Hab. e Cidadania. 

.                            
 
 

                                                                                       
 
CATIUCE DA SILVA VIEIRA                                                                Examinado e Aprovado 
Assessora de contratos e convênios                                             FELIPE WALKER FERNANDES 

                                                                                                               Advogado Mun. 
                                                                                                                     - OAB/RS nº98.000  
Testemunhas:  
    
1- Lilia Maria Monteiro Costa.      
CPF nº571.557.390-49 
.                                                                                                                       2- Janaina Souza de Campos 
                                                                                                                           CPF nº016.550.470-60 
 

 


