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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 070/2016 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIMENTA/MG, pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ sob o número 16.725.962/0001-48 com sede administrativa na Avenida 
JK, nº 396, na cidade de Pimenta – MG, neste ato representado pelo Prefeito, Ailton 
Costa Faria. 

 
CONTRATADA: ISRAEL E ISRAEL LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 
23.407.794/0001-08, sediada a Rua Padre Domingos, nº 117, Bairro Cerrado – 
Bambuí/MG. CEP: 38.900-000, neste ato representado por Paulo Augusto Telles 
Azevedo Israel, pessoa física inscrita no CPF sob nº 058.590.676-90 RG MG-
13.315.401SSP/MG, residente e domiciliado a Rua Padre Domingos, nº 117, Apto. 01 
Bairro Cerrado – Bambuí/MG, telefone: (37) 3431-1209. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
I. Este contrato tem como fundamento a Lei 8.666/93 e visa principalmente a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e observará os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e dos que lhes são 
correlatos. 

II. Aplica-se no que couber as disposições contidas no Decreto Municipal nº 
1.672/2016. 
III. O presente contrato reger-se-á por suas cláusulas e pelos preceitos do direito 
público, aplicando-lhe supletivamente, o princípio da teoria geral dos Contratos e as 
disposições do direito privado. 
IV. As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado, o presente Contrato 
Administrativo, que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e as cláusulas e 
condições descritas no presente, conforme Pregão Presencial nº 034/2016, vinculando-
se ao referido Edital.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA 
 
DO OBJETO 
I. Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso na Merenda Escolar de Alunos da 
Rede Municipal de Ensino de Pimenta/MG, nos termos do Procedimento Licitatório nº 
040/2016, Pregão Presencial nº 034/2016. 
II. Da Especificação detalhada do objeto: 

 
Item Descrição Unid. Marca Quant. Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

 
 
008 

Cebola Branca de Cabeça / Extra / 
Produto de boa qualidade, isento de 
sujidades, substância terrosa , 
apresentando evolução completa de 
tamanho e maturação ou sabor 
estranho. Produto transportado 
adequadamente, preferencialmente em 
caixas de polietileno. apresentação 
firme, inteiras, desprovidas de odor 

Kg CURINGA 600 R$1,75 R$1.050,00 

009 Cenoura Vermelha Extra / Apresentar 
uniformidade quanto ao tamanho, cor, 
sabor, aroma, característicos da 
variedade, assim como manter sua 
forma e aparência. Apresentar grau de 

KG PINHEIRÃO 60 R$2,00 R$120,00 
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desenvolvimento ideal para consumo 
humano. Estar isento de lesões 
provocadas mecanicamente por insetos 
ou doenças. Não conter terra ou corpos 
estranhos aderentes a casca. Não 
apresentar umidade externa anormal, 
odor e sabor estranho. Devera estar 
isento de sujidades, parasitas e larvas 

010 Extrato de Tomate / Embalado em Lata 
de 850 grs / Concentrado da Polpa de 
Tomate por Processo Tecnológico, 
preparado com Frutos Maduros, Sãos, 
Sem Pele, Sem Sementes e Corantes 
Artificiais / Isento de Fermentação e 
Sujidades / Cor Vermelha, Odor e Sabor 
Próprio / Lata deverá conter Data de 
Fabricação e Validade e não apresentar 
Ferrugem, Amassadura ou Abaulamento 

Unid. Elefante 320 R$7,30 R$2.336,00 

011 Farinha de Mandioca Branca / Tipo 1 / 
Seca e Torrada / Bijú Beneficiada / Não 
Deverá apresentar Misturas, Resíduos, 
Impurezas, Odor forte e intenso não 
característico e Coloração Anormal / 
Embalagem Plástica Transparente com 
500grs. 

Unid. Ki-Flor 40 R$2,88 R$115,20 

012 Farinha de milho, enriquecida com ferro 
e ácido Fólico (vitamina B9), fabricada a 
partir de matérias primas sãs e limpas. 
Produto obtido pela ligeira torração do 
grão de milho, desgerminado ou não, 
livre de matéria terrosa, parasitos, larvas 
e detritos animais e vegetais. Não 
podendo estar fermentado, rançoso . 
Embalagem plástica atóxico, resistente, 
contendo peso de 1kg. . Prazo de 
validade mínimo de 6 meses a partir da 
data de entrega. 

Pct. Ki-flor 50 R$3,50 R$175,00 

014 Fermento Químico em Pó / Embalagem 
Plástica de 250 grs. / Contendo Amido 
de Milho ou Fécula de Mandioca, 
Fosfato Monocálcico, Bicarbonato de 
Sódio e Carbonato de Cálcio / 
Substâncias ou Mistura de Substâncias 
Químicas que, pela influência do calor 
e/ou da umidade, produz 
desprendimento gasoso capaz de 
expandir massas, aumentando-lhes o 
volume e a porosidade. 

Unid. Royal 250 R$5,10 R$1.275,00 

015 Leite em pó, integral. Produto obtido por 
desidratação do leite de vaca integral e 
apto para a alimentação humana 
mediante processos tecnologicamente 
adequados. Fabricado a partir de 
matéria-prima selecionada, isento de 
matéria terrosa, parasitos, larvas e 
detritos animais e vegetais. Livre de 
umidade e fermentação. Sem adição de 
soro de leite. Aspecto: pó uniforme, sem 
grumos; cor: branco amarelado; odor e 
sabor: agradável, não rançoso, 
semelhante ao leite fluído. Embalagem 
primária: pacote de filme de poliéster 
metalizado com polietileno, resistente, 
hermeticamente lacrado, contendo peso 
líquido de 400g.Prazo de validade 
mínimo de 6 meses a partir da data de 

Pct. Nutril 1.000 R$8,29 R$8.290,00 
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entrega. 

016 Maçã Nacional Tipo Gala com 1 KG / 
Categoria Extra, Cor Vermelha, Sem 
Manchas, Rachaduras, Bolores, 
Sujidades,Ferrugem ou Outros Defeitos 
que Possam Alterar sua Aparência e 
Qualidade. Livre de Resíduos de 
Fertilizantes.Embalados em Sacos 
Plásticos Atóxicos Transparentes e/ou 
Caixa de Monoblocos de Plásticos 
Atóxicos ou Caixas dePapelão limpas 

Kg Rennar 900 R$4,90 R$4.410,00 

018 Margarina Cremosa Com Sal / 
Embalagem com 500grs. / Primeira 
Qualidade / 65% de Lipídios / Fabricada 
a partir de matérias primas selecionadas 
/ Apresentação, Aspecto, Cheiro, Sabor 
e Cor peculiares aos mesmos e deverão 
estar isentos de ranço e outras 
características indesejáveis / Embalados 
em Potes de Polietileno Atóxico 
resistente com Peso Líquido de 500 
gramas. 

Unid Delicia 150 R$3,50 R$525,00 

019 Milho Verde em Conserva / Tamanho e 
Forma Regulares / Grãos Inteiros de 
Consistência Própria, não Esmagados / 
Cor, Cheiro e Sabor Próprios / Sem 
Aditivos Químicos / Conservadas em 
Água e Sal / Livre de Fermentação / 
Isenta de Matéria Terrosa, de Parasitos 
e de Detritos Animais ou Vegetais / 
Acondicionado em Lata de Folha de 
Flandres, com Verniz Sanitário contendo 
2 Quilos. 

Unid. Minas Mais 40 R$11,00 R$440,00 

020 Óleo de Soja Filtrado ou Refinado / 
Embalagem com 900 ml. / Tipo 1 / 
Produto obtido do Grão de Soja que 
sofreu processo tecnológico adequado / 
Líquido Viscoso, refinado, fabricado a 
partir de matérias primas sãs e limpas / 
Deve ter maiores quantidades de 
gorduras monoinsaturadas e 
polinsaturadas e menores quantidades 
de gorduras saturadas / Embalagem em 
Polietileno Tipo Pet. 

Unid. ABC 1.000 R$3,15 R$3.150,00 

024 Sal Refinado Iodado / Embalagem 
Plástica com 1 kg / Com granulação 
uniforme / Cristais Brancos / Mínimo 
98,5% de Cloreto de Sódio / Dosagem 
de Sais Iodo de no mínimo 10 mg e no 
máximo 15 mg de iodo por quilo de 
acordo com a legislação federal 
especificada na embalagem. 

Pct. União 120 R$0,78 R$93,60 

025 Vagem Paulistinha / Extra / Fresca - 
Deverão estar frescas, inteiras e sãs, no 
ponto de maturação adequado para 
consumo. As vagens deverão 
apresentar cor verde uniforme, não 
poderão estar esbranquiçadas, murchas 
e nem escuras. . Estar isento de lesões 
provocadas mecanicamente por insetos 
ou doenças. Não conter terra ou corpos 
estranhos aderentes a casca. Não 
apresentar umidade externa anormal, 
odor e sabor estranho. Devera estar 
isento de sujidades, parasitas e larvas. 

Kg Pinheirão 40 R$9,00 R$360,00 

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR R$22.339,80 
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CLÁUSULA TERCEIRA 
 
DO PRAZO 
I. O contrato terá vigência por um período 06 (seis) meses, com termo inicial em 
06/07/2016 e termo final em 06/01/2017, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 
8.666/93 e Legislações pertinentes. 

 
CLÁUSULA QUARTA 
 
DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
I. A execução se dará de forma parcelada nos exatos termos do edital do Pregão 
Presencial 034/2016 e seu Termo de Referência. 
II. A entrega será realizada uma vez por semana, preferencialmente às terças-feiras, no 
horário de 08:00 às 10:00 horas, no Almoxarifado Central situado na Avenida JK, nº 396, 
Centro, à medida das necessidades das Escolas Municipais, sendo que a Diretoria de 
Compras enviará, com antecedência, “Nota de Autorização de Fornecimento” indicando 
os quantitativos para cada entrega. 
III. Os gêneros, objeto deste contrato, deverão ser entregues pela contratada em estrito 
acordo com as condições estabelecidas na cláusula primeira e Anexo I do edital que o 
originou. 
IV. O prazo para entrega do objeto será de 05 (cinco) dias a partir da data da “Nota de 
Autorização de Fornecimento” que será enviada via Fax ou Correio Eletrônico. 
V. O material será recebido provisoriamente no momento da entrega, para efeito de 
verificação de sua conformidade com as especificações exigidas e, em definitivo, no 
prazo de 02 dias úteis, contados da data da entrega.  
VI. Em caso de irregularidades apuradas no momento da entrega, o material poderá ser 
recusado de pronto, ficando dispensado o recebimento provisório, e fazendo-se a 
imediata devolução do objeto.  
VII. Se após o recebimento provisório, constatar-se que o fornecimento foi executado em 
desacordo com o pactuado, ou sem condições corretas de  transportes, embalagem, 
armazenamento, temperatura e outras condições indispensáveis a manutenção e ao uso 
do produto ou foi entregue em quantitativo inferior ao solicitado, a fiscalização notificará a 
contratada para substituir, às suas expensas, o material recusado ou complementar o 
material faltante, no prazo de 02 (dois) dias úteis. 
VIII. Se a Contratada não substituir ou complementar o material entregue em 
desconformidade, será feito anotação circunstanciada do fato, com vista à glosa da nota 
fiscal, no valor do material recusado ou não entregue, e a enviará para o chefe do 
executivo que adotará as medidas legais cabíveis.  
IX. A Contratada garantirá a qualidade de cada unidade do material fornecido, 
obrigando-se a substituir aqueles que estiverem danificados em razão de transporte, 
descarga ou outra situação que não possa ser imputada à Administração.  
X. O prazo de validade dos produtos entregues deverá, respeitadas as peculiaridades 
de cada produto e a quantidade solicitada, ser razoável para o uso antes de expirada a 
validade. 
XI. A Contratada fará constar da nota fiscal os valores unitários e respectivos valores 
totais em conformidade com o constante da correspondente nota de empenho, 
atentando-se para as inexatidões que poderão decorrer de eventuais arredondamentos.  

 
CLÁUSULA QUINTA 
 
DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
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I. A Contratante pagará á Contratada o valor de R$22.339,80 (Vinte e Dois Mil 
Trezentos e Trinta e nove Reais e Oitenta Centavos), parceladamente, à medida da 
entrega do objeto e em acordo aos valores unitários detalhados no item II da Cláusula 
Segunda. 
II. O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil ao mês subsequente ao do 
fornecimento o objeto, mediante apresentação de Nota(s) Fiscal(s) e consequente 
aceitação da(s) mesma(s). 
III. Todos os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de Nota (s) Fiscal 
(s) e consequente aceitação da(s) mesma(s). 
IV. Os pagamentos efetuados serão sempre em acordo com as quantidades solicitadas 
e devidamente entregues no período de vigência do contrato. 
 

CLÁUSULA SEXTA 
 
DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 
I. O preço dos itens do presente contrato poderá ser alterado, nos casos de fatos 
imprevisíveis, previsíveis, mas de consequências incalculáveis, caso fortuito, força maior 
e fato do príncipe para manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato. 
II. Para que se delibere quanto ao equilíbrio econômico financeiro, a contratada 
deverá encaminhar, ao Prefeito Municipal, ofício solicitando a alteração de preços 
juntamente com documentação comprobatória e hábil para verificação do desequilíbrio 
econômico financeiro. 
III. É facultado ao Município, antes da apreciação do pedido de realinhamento, verificar 
se o percentual de equilíbrio solicitado está em conformidade com os padrões de 
mercado, o que se efetivará através de pesquisa de preço ou outro meio compatível. 
IV. Aplica-se o especificado acima para supressão do valor, devendo a contratada 
informar à contratante que houve supressão do valor. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA  
 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
I. As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta das seguintes 
dotações orçamentárias consignada no Orçamento do Município no exercício em curso:  
a) Ficha 280 - 02.04.03.12.306.0006.2045.3.3.90.30.00 – Material de Consumo – 
Merenda Escolar – Recursos Próprios. 
b) Ficha 283 - 02.04.03.12.306.0006.2046.3.3.90.30.00 – Material de Consumo – 
Merenda Escolar – Transferência Recursos FNDE referente ao PNAE. 
c) Ficha 288 - 02.04.03.12.361.0006.2047.3.3.90.30.00 – Material de Consumo – 
Qese – Transferência do Salário Educação.  
 

CLÁUSULA OITAVA 
 
DAS OBRIGAÇÕES 
I. Do Contratante 
a) Emitir a Nota de Empenho e proceder à assinatura do Contrato, nas condições 
estabelecidas neste Contrato; 
b) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 
contratuais; 
c) Exercer a fiscalização da execução e a gestão contratual por servidores 
especialmente designados, na forma prevista na Lei n° 8.666/93; 
d) Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser 
solicitados pela Contratada; 
e) Efetuar os pagamentos na forma e prazo estabelecidos no Contrato. 
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II. Da Contratada  
a) Dar plena e fiel execução ao contrato, respeitadas todas as cláusulas e condições 
estabelecidas neste Contrato; 
b) Coordenar, supervisionar e executar, sob sua exclusiva responsabilidade, a 
qualidade do objeto ora contratado, bem como, expressamente reconhecer e declarar 
que assume as obrigações decorrentes do contrato. 
c) Arcar com todos os encargos fixados pelas Leis Trabalhistas e Previdenciárias, para 
seus empregados/técnicos envolvidos na execução do objeto. 
d) Seguir toda a legislação vigente, em especial a CLT, no que diz respeito à segurança 
e higiene do trabalho.  
e) Manter, durante a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas para a contratação. 

 
CLÁUSULA NONA 
 
DA RESCISÃO 
I. A inexecução total ou parcial de quaisquer das cláusulas do presente, enseja a sua 

rescisão, com as conseqüências nele previstas, em lei ou regulamento, podendo este 

instrumento contratual firmado, ser rescindido de conformidade com o disposto nos 

artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA 
 
DA CLÁUSULA PENAL 
I. No descumprimento total ou parcial do contrato celebrado com a Administração 
Pública Municipal, caberá as seguintes sanções: 

a) advertência: comunicação formal ao fornecedor, advertindo sobre o 
descumprimento de cláusulas contratuais e outras obrigações assumidas e, 
conforme o caso, em que se confere prazo para a adoção das medidas 
corretivas cabíveis; 
b) multa: deverá ser prevista no instrumento convocatório e/ou no contrato, 
observados os seguintes limites máximos: 

3.1.1.1  0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de 
atraso, sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado, ou 
sobre a etapa do cronograma físico de obras não cumprido; 
3.1.1.2  10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação 
não cumprida, acrescido da multa constante da alínea “a” do inciso II 
deste artigo, com o consequente cancelamento da nota de empenho ou 
documento equivalente. 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior. 

II. Aplica-se as demais sanções previstas no Decreto Municipal n. 1.672/16. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
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DA GARANTIA 
I. O Município dispensa a garantia prevista no art. 56 da Lei 8.666/93, uma vez que os 
pagamentos serão efetuados parceladamente após a entrega do objeto.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  
I. A Contratada tem pleno conhecimento de todos os itens e anexos expressos no 
Pregão nº 034/2016, a eles se obrigando como se neste estivessem transcritos, inclusive 
quanto á obrigatoriedade de manter, durante toda a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação, de acordo com o Art. 55, inc. XIII, da Lei 8.666/93 e 
suas alterações.  
II. O contratado se obriga a aceitar, nas mesmas condições da proposta, os acréscimos 
ou supressões do valor inicial atualizado do objeto do contrato, nos termos do art. 65 da 
Lei n° 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
 
DO FORO 
I. Fica eleito o foro da Comarca de Formiga/MG, para dirimir e solucionar quaisquer 
dúvidas oriundas do presente. 
 
E por estarem justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor e 
forma, perante as duas testemunhas, para que produza seus efeitos legais. 

 
Pimenta/MG, 06 de Julho de 2016. 
 
___________________________________ 
MUNICÍPIO DE PIMENTA 
CNPJ: 16.725.962/0001-48 
AILTON COSTA FARIA - PREFEITO  
CONTRATANTE 
 
___________________________________ 
ISRAEL E ISRAEL LTDA 
CNPJ: 23.407.794/0001-08 
CONTRATADA 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1 - _________________________________ 
CPF: 
 
2 - _________________________________ 
CPF: 
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO 

 
 

MUNICÍPIO DE PIMENTA/MG - Extrato de Contrato Administrativo nº 070/2016. 
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso na Merenda Escolar de 
Alunos da Rede Municipal de Ensino de Pimenta/MG, nos termos do Procedimento 
Licitatório nº 040/2016, Pregão Presencial nº 034/2016. CONTRATADA: ISRAEL E 

ISRAEL LTDA. Vigência: 06/07/2016 e termo final em 06/01/2017. Valor total 

R$22.339,80 (Vinte e Dois Mil Trezentos e Trinta e nove Reais e Oitenta 
Centavos), Dotação Orcamentária: Ficha 280- 
02.04.03.12.306.0006.2045.3.3.90.30.00 – Material de Consumo – Merenda Escolar – 
Recursos Próprios. Ficha 283 - 02.04.03.12.306.0006.2046.3.3.90.30.00 – Material de 
Consumo – Merenda Escolar – Transferência Recursos FNDE referente ao PNAE. 
Ficha 288 - 02.04.03.12.361.0006.2047.3.3.90.30.00 – Material de Consumo – Qese 
– Transferência do Salário Educação. Pimenta/MG, 06 de Julho de 2016. Irineu 
Silva Júnior – Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 
 

Irineu Silva Júnior 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 


