
                     
 

 
1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES 
 

          ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

  
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E  
MATERIAL DE LIMPEZA Nº098/2016 

 
 

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   ADEMIR FRAPORTI & CIA LTDA inscrito no CNPJ sob o nº05632957/0001-74, com 
endereço na Rua Inácio Pagano, nº 208, Bairro Centro, Tavares/RS, doravante  denominado 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$ 

30UN Biscoito doce sortido. Boa qualidade. 
Embalagem: pacote de 400 gramas. 
 

3,35 100,50 

10UN Chá sabor camomila em caixas contendo 10 saches. 2,45 24,50 
06UN Chimia de frutas, sabores variados (morango, abóbora com 

coco, goiaba, uva) em pote plástico resistente de 350g. 
3,25 19,50 

06UN Chocolate em pó, embalagem de 400g 8,99 53,94 
10UN Coco seco sem açúcar. Embalagem de 100g 3,45 34,50 
06UN Doce de leite pastoso, cor marrom escuro em potes de 400g. 

Composto de leite integral, açúcar, soro de leite em pó, amido 
de milho, bicarbonato de sódio. 

3,95 23,70 

12UN Extrato de tomate concentrado em sachê de aproximadamente 
340g. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Produto sem 
conservantes. 

1,45 17,40 
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100KG Feijão preto tipo I, classe preto grãos de tamanho homogêneos 
e brilhantes, excelente cozimento e caldo encorpado. Embala-
gem plástica de 1 kg. 

1,45 17,40 

24UN Fermento químico em pó para bolo, com amido de milho, bi-
carbonato de sódio e ácido fumárico ou fosfato monocálcico 
monohidratado em latas de 100g, cm lacre aluminizado invio-
lável. 

2,35 56,40 

60UN Macarrão com ovos, espaguete, embalagem plástica de 500g. 2,25 135,00 
24PCT Massa para pastel disco grande. Embalagem de 500g. 3,85 92,40 
12LT Sardinha enlatada. Em latas sem ferrugem e/ou amassadas de 125 g. 2,79 33,48 

 
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 

 
10UN Água sanitária, composição química hidróxido de sódio  

e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito  
de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p,  
aplicação lavagem e alvejante de roupas,  
banheiros, pias, tipo comum, frasco de 2 litros 

3,85 38,50 

02UN Amaciante de roupa, aspecto físico líquido viscoso, fragrância 
talco, suave, floral paris, aplicação em artigos têxteis, solúvel 
em água, de embalagem com 2 litros. 

3,95 7,90 

24UN Desinfetante para banheiro com aroma eucalipto, talco na cor 
leitosa com ação germicida e bactericida. Embalagem 2 litros. 

4,45 106,80 

02UN Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas  
sintéticas, com haste e suporte. 

5,90 11,80 

02UN Esfregão de aço duplo. 0,90 1,80 
10UN Esponja de limpeza, dupla face, uma face macia e outra áspe-

ra, espuma/fibra sintética, formato retangular, abrasividade 
alta/mínima, aplicação limpeza em geral. 

0,89 8,90 

01PCT Fósforo, pacote com 10 caixas de 40 un cada. 2,45 2,45 
02UN Luvas de borracha, material látex natural, tamanho médio, cor 

amarela, características adicionais aveludadas internamente e 
antiderrapante, uso doméstico. 

4,45 8,90 

02UN Pá plástica para lixo, mínimo de 20 cm de largura c/cabo de 
madeira. 

2,95 5,90 

05UN Papel laminado pequeno 2,95 28,50 
 

05UN Papel filme pequeno 2,95 14,75 
10UN Prendedor de roupa de plástico, pacote com 12 unidades. 1,25 12,50 
20UN Sabão em barra amarelo. 1,45 29,00 
01UN Sabonete líquido anti-séptico, aspecto líquido físico perolado 

e cremoso, Exceto aroma de erva-doce, acidez neutro-PH de 5 
litros. 
 

49,90 49,90 

06UN Toalha de lavabo (mão) 100% algodão medida aproximada 
0,30 x 0,45 cm, somente cores escuras. 

7,85 47,10 

    
TOTAL 1.349,77 
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               CLÁUSULA SEGUNDA: O valor do presente contrato é de R$1.349,77 (Um Mil, trezentos e nove 
reais com setenta e sete 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. 
 
                            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. 
 
 
ADEMIR FRAPORTI & CIA LTDA.                    FLÁV IO 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                                                                                 
 


