
 
 
 

Prefeitura Municipal de Passira 

Rua Maria Pereira da Silva, 87 – Centro 

CEP – 55.650-000 

Fone: (81) 3651-1156 

CNPJ: 11.097.300/0001-57 

 
CONTRATO Nº ____/2014 

CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
PASSIRA E A EMPRESA VANEZA 
CORPORATION LTDA EPP, CONFORME, 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. 

 
Pelo presente instrumento de Contrato, que entre si celebram, de um lado, O FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, Entidade da 
Administração Pública Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.990.741/0001-83, com sede à 
Rua Maria Pereira da Silva, 87 Centro Passira/PE, CEP 55.650-000, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo o seu titular o senhor Gestora 
JOSILENE ARAÚJO LUIS DE OLIVEIRA, brasileira, casada, residente na Rua Dr. Barbosa 
Lima, 76 Centro -Passira/PE, portadora do CPF. 514.201.554-15 e RG. Nº 3.188.149 SSP/PE, e do 
outro lado, a empresa a empresa VENEZA CORPORATION LTDA EPP, estabelecida na Rua 
Dona Ana Aurora, 80 – Areias – Recife - PE, CNPJ 35.526.540/0001-98, CEP 507781-500, neste 
ato representado pelo Sr.(a) EMANOEL JOSÉ DE SOUZA, brasileiro, empresário, casado no 
regime comunhão parcial de bens,  inscrito no CPF/MF sob o nº 169.100.364-68, residente a Rua 
Desembargador João Paes, 912, Aptº 1501 Boa Viagem - PE,  de agora em diante denominada 
CONTRATADA, tendo em vista a contratação, nos termos e cláusulas seguintes e normas contidas 
na Lei Federal nº8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas atualizações,  tem entre si justo e 
acordado o seguinte:CLÁUSULA PRIMEIRA 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
 
Fundamenta-se o presente instrumento na licitação modalidade Pregão N.º 01/2014, realizado pela 
Prefeitura Municipal de Passira e na Lei Nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
 
Constitui objeto do presente contrato o AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS, 
VERDURA, CARNE, FRANGO, PEIXE, OVO E PÃO PARA MERENDA DO PETI, conforme 
Anexo 1 e proposta vencedora do Pregão Nº 01/2014. 

 

N° Especificação  UNID. MARCA Total  
P. 

UNIT. 
 P. TOTAL 

1 

Achocolatado em pó instantâneo, 
Ingredientes: açicar, cacau, extrato de 
malte, sal, leite em pó desnatado, soro de 
leite em pó, enriquecido com vitaminas, 
estabilizante, lecitina de soja, e a 
aromatizantes, deverá conter informações 
quanto a adição de glúten, sujidades e 
materiais estranhos, admitido teor de 
umidade máxima de 3% P/P, 
acondicionado em saco plástico / lata 
atóxico. Embalagem com caixa 24unidade 
de 400 gr. 

FR Maratá 30 

        

49,98       1.499,40  
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2 

Açúcar – obtido da cana Ed açúcar, tipo 
cristal, com aspecto, cor, cheiro próprios 
sabor doce, com teor mínimo de sacarose 
de 99,3% por peso, admitido umidade 
máxima de 0,3% por peso, sem 
fermentação, isento de sujidades, 
parasitas, materiais terrosos e detrito 
animais ou vegetais, acondicionado em 
saco plástico atóxico de 1 kg. Embalagem 
com fardo 30 unidade de 1kg . 

FR 
Dona 
Branca 

50 

        

39,98       1.999,00  

3 

Amido de Milho – produto amiláceo 
extraídos do milho, fabricado a partir de 
matérias-primas sãs e limpos isentas de 
matérias terrosas e parasitos, não 
podendo estar úmidos, fermentados ou 
rançosos. Sob a forma de pó, deverão 
produzir ligeira crepitação quando 
comprimido entre os dedos. Umidade 
máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo 
de amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 
0,2% p/p. Embalagem com caixa 40 
unidade de 500gr. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto. O deverá 
apresentar validade mínima de 06 (seis) 
meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante.     

CX Nutrivista 10 

     

100,00       1.000,00  

4 

Arroz Parboilizado – tipo 1, longo, 
constituídos de grãos inteiros, com teor de 
umidade máxima 15%, isento de 
sujidades e materiais estranhos, 
embalagem de 1 kg em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos, limpos não 
violados, resistentes que garantam a 
integridade do produto até o momento do 
consumo acondicionados em fardos 
lacrados. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 (seis) 
meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante.  Embalagem com 
fardo 30 unidade de 1kg . 

FR Kika 50 

        

55,00       2.750,00  

5 

Biscoito Doce – tipo Maria, composição 
básica: farinha de trigo, gordura vegetal, 
hidrogenada, água, sal, açicar e demais 
substâncias permitidas. Acondicionada em 
pacotes de polipropileno, atóxicos 
hermeticamente vedados com o mínimo 
400 g e embalados em caixa de papelão 
limpa, integra e resistente. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote. Data de 

CX Vitamassa 100 

        

36,50       3.650,00  
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validade, quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar validade 
mínima de 04 meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. 
Embalagem com caixa 20 unidade de 
400gr. 

6 

Biscoito Salgado – tipo cream cracker, 
composição básica: farinha de trigo, 
gordura vegetal hidrogenada, água, sal e 
demais substâncias permitidas. 
Acondicionada em pacotes de 
polipropileno, atóxico hermeticamente 
vedados com no mínimo 400 g e 
embalados em caixa de papelão limpa, 
íntegra e resistente. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar validade 
mínima de 04 meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. 
Embalagem com caixa 20 unidade de 
400gr.    

CX Vitamassa 100 

        

35,50       3.550,00  

7 

Café Moído -  pó de coloração, cheiro e 
aroma próprio, isento de sujidades e 
parasitas. Acondicionados em sacos 
poliéster metalizados em sacos de 
resistente, temosoldável, com 250 g. 
Embalagem com fardo 20 unidade de 
250gr 

FR Petinho 14 

        

51,90           726,60  

8 

Caldo de Carne em Cubo – contendo 
basicamente extrato de carne, sal, 
glutamato monossódico, condimentos, e 
outros ingredientes, desde que 
mencionados. Em pacotes de 19 gr 
contendo 2 cubos em cada embalagem. 
Obs.: Na data da entrega o produto não 
poderás ter validade inferior a 10 meses. 
A data de validade deverá constar da 
embalagem primaria e da embalagem 
secundária exceto quando a embalagem 
secundária for transparente. Embalagem 
com caixa 24 unidade de 19gr. 

tir Arisco 22 

          

6,90           151,80  

9 

Carne Bovina Salgada – produto 
preparado com carne bovina, tipo charque 
dianteira, primeira qualidade, dessecada 
de consistência firme, com cor, cheiro e 
sabor próprios isento de sujidades, 
parasitas e materiais estranhos, 
acondicionada em embalagem própria, 
inspecionada pelo SIF. Embalagem com 6 
pacotes de 5kg com fardo 30kg 

FR Real 60 

     

290,00     17.400,00  
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10 

Colorífico – em pó fino homogêneo, 
obtido de frutos maduros de espécimes 
genuínos, grãos sãos, limpos dessecados 
e moídos, de coloração vermelho intenso, 
com aspecto cor, sabor e cheiros próprios, 
isentos de materiais estranhos a sua 
espécie, acondicionado em saco plástico 
atóxico, transparente, resistente e 
hermeticamente vedado. Embalagem com 
pacote  10 unidade com 100gr 

KG 
Nutrichar 
que 

40 

          

3,00           120,00  

11 

Tempero Mixto – cominho, amido, alho, 
louro e sal. Embalagem primária de 100 g. 
Embalagem com pacote  10 unidade com 
100gr 

KG Vitamilho 20           

4,80             96,00  

12 

Extrato de Tomate – concentrado, 
produto resultante da concentração da 
polpa de tomate por processo tecnológico 
preparado com frutos maduros 
selecionados sem pele, sem sementes e 
corantes artificiais, isento de sujidades e 
fermentação, acondicionada em latas de 
350 g. de flandres, com verniz sanitário, 
recravadas, sem estufamentos, sem 
vazamento, corrosão, e outras alterações, 
acondicionadas em caixa de papelão 
limpa, íntegra, resistente, reforçada e 
lacrada. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, 
número do  lote, data de validade, 
quantidade do produto e número do 
registro. O produto deverá apresentar 
validade mínima d 10 (dez) meses a partir 
da data de entrega na unidade 
requisitante.  Embalagem com caixa 24 
unidade de 350gr.    

CX Xavante 20 

        

29,90           598,00  

13 

Farinha de Mandioca – branca, seca, 
fina, ligeiramente torrada, tipo 1 isenta de 
sujidades, parasitas ou larvas, 
acondicionada pacote de polietileno de 1 
kg. Embalagem com fardo 30 unidade de 
1kg . 

FR Itaenga 8 

        

82,00           656,00  

14 

Feijão Carioquinha – tipo 1, novo, 
constituído de grãos inteiros e sadios com 
teor de umidade máxima de 15% isento 
de material terroso, sujidades e mistura de 
outras variedades e espécies, embalagem 
de 1 kg em sacos plásticos transparentes 
e atóxicos, limpos não violados, 
resistentes que garantam a integridade do 
produto até o momento do consumo 
acondicionados em fardos lacrados, a 
embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, 
data de validade, quantidade do produto. 
O produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da lata 

FR Araça 20 

     

109,00       2.180,00  
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de entrega na unidade requisitante. 
Embalagem com fardo 30 unidade de 1kg 
. 

15 

Fubá Pré-Cozido – do grão de milho 
moído, de cor amarela, com aspecto cor, 
cheiro e sabor próprios, isento de 
sujidades, parasitas ou larvas, embalado 
em pacote com 500 gramas, 
acondicionado em embalagem 
própria.Embalagem com fardo 30 unidade 
de 500gr . 

FR Sabormil 40 

        

15,50           620,00  

16 

Leite em Pó Integral – 26% de gorduras, 
embalado em latas de folha de flandres ou 
alumínio limpas, isenta de ferrugem não 
amassadas, resistentes, ou em pacotes 
plásticos aluminizados, limpos não 
violados, resistentes, que garantam a 
integridade do produto até o momento do 
consumo, contendo no mínimo 200 g. 
acondicionados em fardos lacrados ou em 
caixa de papelão limpa, integra e 
resistente. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, 
quantidade do produto e número do 
registro. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 10 (dez) meses a 
partir da data de entrega na unidade 
requisitante. Embalagem com fardo 50 
unidade de 200gr  

FR Palate 80 

     

145,00     11.600,00  

17 

LEITE em Pó Integral – Leite fortificado 
com ferro e Vitaminas C,A e D, nutrientes 
essenciais para alimentação saudáveis  
Embalagem com caixa 24 unidade de 400 
g 

CX 
Ninho 
Nestlé 

20 
     

202,00       4.040,00  

18 

Macarrão – tipo espaguete, cor amarela, 
obtida pelo amassamento da farinha de 
trigo especial, ovos, e demais substâncias 
permitidas, isenta de corantes artificiais 
sujidades, parasitas, admitida umidade 
máxima 13%. Embalagem de 500 g, em 
sacos plásticos transparentes e atóxicos, 
limpos não violados, resistentes que 
garantam a integridade do produto até o 
momento do consumo acondicionado em 
fardos lacrados. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da 

FR Pilar 50 

        

24,90       1.245,00  
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data de entrega na unidade requisitante.    
Embalagem com fardo 20 unidade de 
500gr  

19 

Margarina Vegetal – com sal, em potes 
plásticos de 250 gramas, atóxico, 
composto de 80% de gordura e leite, 
podendo conter vitamina e outras 
substâncias permitidas, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprio. 24 unidade de 
400gr. 

CX 
Delicia 
Supreme 

6 

        

30,00           180,00  

20 

Óleo de Soja Refinado  - acondicionada 
em garrafa pet de 900 ml, limpas, 
resistentes, que garantam a integridade 
do produto até o momento do consumo. A 
embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, 
data de validade, quantidade do produto e 
número do registro. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 10 (dez) 
meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. Embalagem com 
caixa 20 unidade de 900ml   

CX Lisa 20 

        

59,90       1.198,00  

21 

Sal Refinado – iodado, refinado 
constituído de cristais de granulação 
uniforme e isento de impurezas e 
umidade. Acondicionado em saco de 
polietileno, íntegro, atóxico, resistente, 
vedado hermeticamente e limpo, contendo 
peso líquido de 1 kg. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, número do 
lote, data de fabricação, data de validade, 
quantidade do produto. Validade mínima 
de 6 (seis) meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. 

FR Marfim 8 

        

20,00           160,00  

22 

Sardinha em Óleo Comestível – produto 
elaborado com peixe sardinha laje em 
bom estado de conservação e higiene, 
submetido a processo tecnológico 
adequado, envasado com cobertura (óleo 
comestível) em recipiente hermético e a 
esterilizado comercialmente, o produto 
deverá estar de acordo com NTA 02 e 10 
(decreto12. 486 de 20/10/78) a partir de 
matérias primas são limpas e de boa 
qualidade produto eviscerado sem 
nadadeiras cauda ou cabeça com aspecto 
característicos do produto não deverá ter 
cheiro de ardido ou rançoso 
acondicionado em latas 425 gramas  
embalagem  secundaria de caixa de 
papelão tipo Duplex reforçadas e 

CX 88 30 

     

109,90       3.297,00  
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resistentes com abas superior e inferiores 
lacradas com fita adesiva com validade 
mínima de 10 meses após a data de 
fabricação.   Embalagem com caixa 24 
unidade de 425gr  

23 

Proteína Texturizada de Soja – obtida da 
extrusão da farinha desengordurada de 
soja, contendo 50% de proteína, 15% de 
lipídios, 27,5 de glicídios, VCT de 323,5 
Kcal, sais minerais de 4% de fibra bruta, 
cor e sabor próprio, isentas de sujidades, 
parasitas e larvas. Acondicionada em 
saco plástico transparente, atóxico, de 
400 gramas.Embalagem com fardo 20 
unidade de 400gr . 

FR Sinhar 50 

        

45,90       2.295,00  

24 

Vinagre – de álcool, branco, produto 
natural fermentado, com acidez mínima de 
4% acétido simples, isento de corantes 
artificiais, isento de corantes artificiais, 
ácidos orgânicos e minerais estranhos, 
livre de sujidades, material terroso, e 
detritos de animais e vegetais, 
acondicionados em frasco plástico com 
1000 ml. Embalagem com caixa 12 
unidade de 1000ml   

CX Molhito 15 

        

13,90           208,50  

PREÇO TOTAL DO LOTE 01 R$  61.220,30 

 

LOTE 02 

N° Especificação  UNID MARCA Total   P. UNIT.  T. TOTAL 

1 Carne moída KG Friboi 700 
          

5,00     3.500,00  

2 Salsicha de frango.  KG Ave Nova 70 
          

5,80        406,00  

3 
Queijo mussarela 

KG Italac 60 
        

17,50     1.050,00  

4 
Queijo prato 

KG Bom Leite 60 
        

17,50     1.050,00  

5 
Presunto 

KG Chester 40 
        

16,00        640,00  

6 
Mortadela de frango 

KG Confiança 40 
          

4,90        196,00  

7 

Ovo de galinha:Extra  de primeira casca 
firme e compacta, aspecto e textura, sem 
presença de mofo, fungos ou dano 
proveniente de manuseio e 
transporte.Embalagem30 unidade   

BJ 

da Gema 120 

          

7,45        894,00  

PREÇO TOTAL DO LOTE 02    7.736,00  
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LOTE 03 

N° Especificação  UNID. MARCA Total   P. UNIT.  T. TOTAL 

       1            Pão francês  KG VENEZA 500 5,99   2.995,00  

 PREÇO TOTAL DO LOTE 3 2.995,00 

 

LOTE 04 

N° Especificação  UNID MARCA Total  P. UNIT.  T. TOTAL 

1 Alho: de primeira, graúdo, compacta, firme sem 
apresentação de mofo, fungo, parasitas e larvas. 

KG Ceagepe 20 
          

9,40  

         

188,00  

2 

Abacaxi: de primeira, graúdo, compacto e firme 
textura, coloração amarelo esverdeado e cheiro 
cítrico próprio do produto, sem danificação física ou 
mecânica, s/ larvas insetos e parasitas 

KG 
Ceagepe 

600           

1,00  

         

600,00  

3 
Banana prata verdosa: de primeira de coloração 
amarelo esverdeado, graúda, compacta, firme, 
isenta de parasitas e larvas, aspecto físico firme.     

KG 
Ceagepe 

1200 
          

3,20  

      

3.840,00  

4 
Batata doce: de primeira, compacta, firme, sem 
rachaduras, aspectos limpa de material terroso e 
umidade, tamanho e coloração próprio.  

KG 
Ceagepe 

800 
          

2,40  

      

1.920,00  

5 
Batata Inglesa: de primeira qualidade. Firme. 
Isentam de enfermidades, larvas e parasitas, sem 
rachaduras de aspecto compacta e graúda. 

KG 
Ceagepe 

200 
          

2,50  

         

500,00  

6 
Cebola seca: de primeira, compacta e firme, isenta 
de enfermidades, sem perfurações de parasitas e 
isentos bem desenvolvidas de colheita recente.     

KG 
Ceagepe 

230 
          

3,20  

         

736,00  

7 
Cenoura: de primeira, s/ rama fresca, compacta e 
firme de coloração e tamanho sem rachaduras ou 
perfurações de isentos.  

KG 
Ceagepe 

100 
          

3,00  

         

300,00  

8 

Chuchu: de primeira, graúdo, firme, compacto, 
isenta de larvas e parasitas, sem sujidade terrosa, 
sem dano físico ou mecânico oriundo do manuseio 
e transporte.  

KG 
Ceagepe 

250           

2,00  

         

500,00  

9 

Coentro: de primeira, aspecto físico, cheiro e 
característica própria, sem sujidade terrosa, dano 
físico ou mecânico oriundo do manuseio e 
transporte. 

KG 
Ceagepe 

30           

6,50  

         

195,00  

10 

Goiaba: de primeira, apresentando tamanho, 
coloração, aspecto firme e compacta, sem larvas e 
parasitas ou dano oriundo do manuseio e 
transporte. 

KG 
Ceagepe 

300           

3,00  

         

900,00  

11 
Jerimum de leite tipo 1: de primeira, tamanho, 
coloração e  colheita recente, aspecto físico livres 
de danos proveniente do manuseio e transporte. 

KG 
Ceagepe 

140 
          

2,00  

         

280,00  

12 
Laranja Pera: de primeira, graúdo, firme, coloração 
de amarelo esverdeado, sem larvas ou parasitas, 
livres de danos oriundo do manuseio e transporte. 

KG 
Ceagepe 

120 
          

2,00  

         

240,00  

13 

Maça:  de primeira, graúdo, coloração 
avermelhada, firme textura, livres de parasitas e 
larvas , sem danos oriundos do manuseio e 
transporte. 

KG 
Ceagepe 

200           

4,20  

         

840,00  

14 

Mamão listrado: meio verde de ótima qualidade em 
textura, polpa intacta, sem apresentação de 
parasitas e larvas, livres de danos oriundos do 
manuseio e transporte. 

KG 
Ceagepe 

1200           

1,60  

      

1.920,00  

15 

Maracujá creche azedo: de primeira, graúdo, firme 
e compacto, coloração amarelo esverdeado, polpa 
intacta, livres de dano oriundo do manuseio e 
transporte. 

KG 
Ceagepe 

200           

4,40  

         

880,00  

16 

Melancia: de primeira, graúdo, coloração da casca 
verde escuro, polpa intacta sem sujidade terrosa, 
larvas e parasitas ou dano oriundo do manuseio e 
transporte. 

KG 
Ceagepe 

1200           

1,00  

      

1.200,00  

17 
Melão: de primeira, graúdo, firme e compacto de 
cor amarelada, livres de danos oriundo do 
manuseio e transporte. 

KG 
Ceagepe 

1200 
          

1,25  

      

1.500,00  
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18 

Pimentão: de primeira, graúdo, firme e compacto de 
cor verde escuro,  de colheita recente, livres de 
larvas e parasitas, sem dano de origem do 
manuseio e transporte. 

KG 
Ceagepe 

100           

3,00  

         

300,00  

19 

Repolho: de primeira, graúdo, firme e compacto, cor 
verde malva, esbranquiçados, sem presença de 
parasitas e larvas, intacto e livre de dano 
proveniente do manuseio e transporte. 

KG 
Ceagepe 

140           

2,15  

         

301,00  

20 
Tomate: boa qualidade, graúdo, com polpa firme e 
intacta, livres de insetos, parasitas e larvas s/ 
lesões de origem física e mecânica. 

KG Ceagepe 300 
          

3,40  

      

1.020,00  

PREÇO TOTAL DO LOTE 4 18.160,00  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
 
O prazo para o fornecimento do objeto deste é da assinatura do contrato a 31 de dezembro de 2014, 
logo após solicitação da Secretaria demandante. 
 
CLÁUSULA QUARTA 
 
O valor global do contrato é de R$ 90.111,30 (noventa mil cento e onze reais e trinta centavos), não 
podendo ser reajustado durante a vigência do contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA 
 
O pagamento do fornecimento será efetuado após a emissão da nota de empenho, após assinatura do 
contrato, logo após a entrega do material solicitado, acompanhados das respectivas notas fiscais 
contendo a totalização dos valores, podendo ser em até 30 (trinta) dias. 
 
CLÁUSULA SEXTA 
 
As despesas com o fornecimento do material objeto deste contrato correrão por conta dos recursos 
consignados nas dotações orçamentárias  
 
Unidade 02-14- Atividade -  0824304832.289 - Elemento de despesa: 33.90.30.00 
 
CLÁUSULA SÉTIMA 
 
A entrega dos materiais será em até 03 (três) dias após solicitação da Secretaria Demandante, 
podendo ser diária. A vigência deste contrato é da sua assinatura a 31 de dezembro de 2014. 

CLÁUSULA OITAVA 
 
A contratada assume integral responsabilidade pelo fornecimento satisfatório dos materiais e 
igualmente pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais securitários, perdas e danos a 
terceiro e a contratante, porventura resultante de suas atividades, bem como todas e quaisquer 
despesas que venha surgir no devido fornecimento. 

CLÁUSULA NONA 
O objeto será recebido provisoriamente e definitivamente. 
Parágrafo Primeiro - Provisoriamente, pela Secretaria demandante, para efeito de posterior 
verificação da conformidade dos produtos com as especificações; 
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Parágrafo Segundo - Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e 
sua consequente aceitação pela Secretaria demandante. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem na compra, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 
São obrigações da Contratada: 
 
I) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, securitários, fiscais, comerciais, civis e criminais 
resultantes da execução do contrato. 
II) Garantir a qualidade do produto, respondendo civilmente por quaisquer irregularidades que 
comprometam o bem fornecido. 
III) Fornecer os móveis apresentado na proposta de preços. 
IV Arcar com todos os encargos resultantes da entrega do objeto desta licitação na Secretaria 
Municipal demandante. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
 
São obrigações da Contratante: 
 
I) Efetuar os pagamentos devidos; 
 
II A fiscalização que será feita por servidor designado pelo Município, que anotará os 
acontecimentos considerados relevantes, bem como as providências tomadas para sanar as falhas 
identificadas, ou ainda, a recusa da contratada em saná-las no prazo de até 48 horas. 
Parágrafo Único - No caso de se constatarem irregularidades no produto, a Contratada será 
notificada para substituí-lo no prazo de 48 horas. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
 
A contratante poderá considerar rescindido o contrato, de pleno direito, independente de notificação 
judicial ou extrajudicial, sem que assista a contratada o direito de qualquer indenização nas 
hipóteses de: 
a) não cumprimento das cláusulas contratuais ou irregularidade no seu cumprimento; 
b) atraso ou paralisação do fornecimento do produto sem justa causa e prévia comunicação à 
administração; 
c) subcontratação total ou parcial do seu objeto com outrem; 
d) dissolução da sociedade ou falecimento do contratado; 
e) decretação de falência ou instauração de insolvência; 
f) conveniência administrativa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
 

Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida pela prévia defesa, 
aplicar ao contratado as seguintes sanções; 
a) advertência; 
b) multa, conforme previsão do Edital; 
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c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração, por prazo de 2 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
durarem os motivos determinantes da punição até que o contrato faça o ressarcimento a 
administração dos prejuízos causados e após o cumprimento da ação aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
 

As partes contratantes se obrigam por si e seus sucessores a fazer o presente instrumento sempre 
bom, firme e válido ficando eleito o foro de Passira, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes 
deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
            E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram e estiveram presentes. 

 
 

Passira, 10 de Fevereiro de 2014. 
 
 
 

_________________________________ 
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

JOSILENE ARAÚJO LUIS DE OLIVEIRA  
CONTRATANTE 

 
 
 

__________________________________ 
VENEZA CORPORATION LTDA EPP 

EMANOEL JOSÉ DE SOUZA 
CONTRATADO 

Testemunhas: 
 
______________________________ 
CPF 
______________________________ 
CPF 
 
 
______________________ 
Visto do assessor jurídico 
 


