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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2023, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM: 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023 

CONTRATANTE 

O MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO, Estado do Rio Grande do Sul, Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 89.030.639/0001-23, com sede na Avenida Rio Branco, nº 234, Centro do 
Município de Liberato Salzano/RS, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal, Sra. Juliane Pensin, 
brasileira, casada, portadora da carteira de identidade nº 2068806328, inscrito no CPF sob o nº 727.181.290-
34, residente e domiciliado neste Município, para tal denominado de CONTRATANTE. 

CONTRATADA  

PADARIA E MERCADO DAL SANTO, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 07.691.924/0001-20, com 
sede na av. rio branco, 449 – centro do Município de Liberato Salzano/RS, CEP 99.690-000, neste ato 
representada por Maria Iracema Dal Santo, brasileira, casada, comerciante, Carteira de Identidade nº 
1039301013, expedida pela SSP/RS e CPF 179.472.270-04, residente e domiciliado à av. rio branco, 462 – 
centro do Município de Liberato Salzano/RS, doravante denominada CONTRATADA. 

RESOLVEM, tendo em vista o que consta no Processo Licitatório n.º 1/2023, e ainda em conformidade com 
o instrumento convocatório de licitação expresso pelo Pregão Eletrônico nº 1/2023, que teve assegurada 
publicidade na forma da lei, celebrar o objeto deste contrato, observado o disposto nas Leis n.º 8.666 de 
21/06/1993 e suas alterações, na lei n.º 10.520/2002, bem como pelo Decreto Federal 10.024 de 20/09/2019, 
em conformidade com as especificações constantes no Edital, seus anexos, termos da proposta, mediante as 
cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1. Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de gêneros alimentícios e gás de cozinha para atender 
a merenda escolar nas escolas municipais e os grupos de apoio atendidos pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social, conforme edital, nos quantitativos abaixo discriminados: 

Item Quant. Unid. Especificação Marca 
Preço 

Unit. (R$) 
Preço 

Total (R$) 

1 150,00 UN 
ABACAXI PÉROLA, conforme 
especificações mínimas exigidas no edital 
e anexos 

proprio 8,70 1.305,00 

4 60,00 KG 
AÇÚCAR MASCAVO, conforme 
especificações mínimas exigidas no edital 
e anexos 

gasparin 13,25 795,00 

5 130,00 KG 
AIPIM DESCASCADO, conforme 
especificações mínimas exigidas no edital 
e anexos 

liberato 10,50 1.365,00 

7 20,00 KG 

AMEIXA, fruta in natura de primeira 
qualidade. Unidades íntegras, frescas, 
compacto, firme, isentas de rachaduras 
ou machucados. Apresentando grau de 
maturação que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a 
conservação adequados para o uso no 
prazo de 1 semana. 

proprio 13,49 269,80 

8 90,00 PCT 
AMENDOIM DESCASCADO, conforme 
especificações mínimas exigidas no edital 
e anexos 

pinduca 8,65 778,50 
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11 180,00 PCT 

ARROZ PARBOILIZADO, tipo 1, classe 
longo fino. Acondicionado em embalagem 
plástica contendo 5 kg do produto. 
Rotulagem contendo no mínimo as 
seguintes informações: denominação do 
produto, ingredientes, tabela nutricional, 
prazo de validade, peso, lote e fabricante. 
Produto com validade mínima de 6 meses 
no momento da entrega 

tio val 25,45 4.581,00 

13 2.050,00 KG 
BANANA CATURRA, conforme 
especificações mínimas exigidas no edital 
e anexos 

proprio 5,69 11.664,50 

14 30,00 UN 
BANHA DE PORCO, conforme 
especificações mínimas exigidas no edital 
e anexos 

nina 20,60 618,00 

15 190,00 KG 
BATATA DOCE, conforme especificações 
mínimas exigidas no edital e anexos 

proprio 5,35 1.016,50 

16 450,00 KG 
BATATA INGLESA, conforme 
especificações mínimas exigidas no edital 
e anexos 

proprio 7,15 3.217,50 

19 50,00 PCT 

Biscoito "Tipo Cream Cracker", 
embalagem de 400g. Sem gordura trans. 
Serão rejeitados os biscoitos quebrados, 
queimados e de características anormais 

germani 7,90 395,00 

20 30,00 PCT 

Biscoito "Tipo Integral", embalagem de 
400g. Sem gordura trans. Serão 
rejeitados os biscoitos quebrados, 
queimados e de características anormais 

germani 7,80 234,00 

21 30,00 PCT 

Biscoito "Tipo Maria", embalagem de 
400g. Sem gordura trans. Serão 
rejeitados os biscoitos quebrados, 
queimados e de características anormais 

germani 7,69 230,70 

22 30,00 PCT 

Biscoito "Tipo Rosca Francesa com 
Glacê", embalagem de 800g. Serão 
rejeitados, os biscoitos mal cozidos, 
quebrados, queimados e de 
características organolépticas anormais. 

bistex 12,20 366,00 

23 110,00 PCT 
CACAU EM PÓ, conforme especificações 
mínimas exigidas no edital e anexos 

zeni 14,45 1.589,50 

24 70,00 UN 
CAFÉ SOLUVEL GRANULADO, 
conforme especificações mínimas 
exigidas no edital e anexos 

iguaçú 18,55 1.298,50 

32 950,00 KG 

CARNE DE FRANGO TIPO 
COXA/SOBRECOXA, conforme 
especificações mínimas exigidas no edital 
e anexos 

canção 9,80 9.310,00 

33 760,00 KG 

CARNE DE FRANGO TIPO PEITO SEM 
PELE E SEM OSSO, conforme 
especificações mínimas exigidas no edital 
e anexos 

canção 21,90 16.644,00 

34 20,00 KG 
CARNE SUÍNA TIPO SOBREPALETA, 
conforme especificações mínimas 
exigidas no edital e anexos 

proprio 25,70 514,00 
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36 300,00 KG 
CENOURA, conforme especificações 
mínimas exigidas no edital e anexos 

proprio 6,35 1.905,00 

37 20,00 KG 
CHUCHU, conforme especificações 
mínimas exigidas no edital e anexos 

proprio 6,80 136,00 

41 20,00 UN 
CÚRCUMA MOÍDA (AÇAFRÃO DA 
TERRA), conforme especificações 
mínimas exigidas no edital e anexos 

zeni 5,90 118,00 

42 110,00 UN 

DOCE CREMOSO DE FRUTA 
(SCHIMIA), sabores diversos, conforme 
especificações mínimas exigidas no edital 
e anexos 

miriam 6,35 698,50 

46 40,00 PCT 
ERVILHA SECA, partida, tipo 1, conforme 
especificações mínimas exigidas no edital 
e anexos 

arbaza 10,95 438,00 

51 90,00 PCT 
FARINHA TRIGO INTEGRAL, tipo 1 - 
Pacote 1 kg, conforme especificações 
mínimas exigidas no edital e anexos 

vicato 6,75 607,50 

52 110,00 KG 
FEIJAO PRETO, TIPO 1, conforme 
especificações mínimas exigidas no edital 
e anexos 

gasparin 6,99 768,90 

54 186,00 UN 
FERMENTO QUIMICO INSTANTÂNEO 
PARA BOLOS, conforme especificações 
mínimas exigidas no edital e anexos 

royal 3,28 610,08 

55 60,00 UN GÁS DE COZINHA - CARGA 13 KG supergasbras 115,00 6.900,00 

56 8,00 UN GÁS DE COZINHA P45, carga de 45 kg supergasbras 545,00 4.360,00 

58 20,00 PCT 

GRÃO DE BICO, tipo 1, isento de mofos, 
carunchos e sujidades. Acondicionado 
em embalagem plástica de 500g. 
Rotulagem contendo no mínimo as 
seguintes informações: denominação do 
produto, ingredientes, tabela nutricional, 
prazo de validade, peso, lote e fabricante. 
Produto com validade mínima de 3 meses 
no momento da entrega 

arbaza 16,80 336,00 

59 60,00 UN 
IOGURTE NATURAL INTEGRAL, 
conforme especificações mínimas 
exigidas no edital e anexos 

nestle 3,58 214,80 

60 80,00 UN 

Iogurte, sabores diversos, embalagem de 
1 litro. Com polpa de frutas, consistência 
cremosa, sabor solicitado na aquisição 
(morango, pêssego, coco e outros) 

frizzo 7,25 580,00 

61 80,00 UN 

LEITE CONDENSADO, embalagem tetra 
pak de no mínimo 395g. O produto deve 
apresentar-se íntegro, com sabor e odor 
característico. Rotulagem contendo no 
mínimo as seguintes informações: 
denominação do produto, ingredientes, 
tabela nutricional, prazo de validade, 
peso, lote e fabricante 

piracanjuba 7,60 608,00 

62 105,00 UN 
LEITE EM PÓ INTEGRAL, conforme 
especificações mínimas exigidas no edital 
e anexos 

santa clara 25,00 2.625,00 
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63 2.250,00 UN 
LEITE UHT LONGA VIDA INTEGRAL, 
conforme especificações mínimas 
exigidas no edital e anexos 

santa clara 5,80 13.050,00 

64 80,00 UN 
LEITE UHT SEM LACTOSE, conforme 
especificações mínimas exigidas no edital 
e anexos 

aurora 6,35 508,00 

65 125,00 PCT 
LENTILHA, tipo 1, conforme 
especificações mínimas exigidas no edital 
e anexos 

arbaza 6,90 862,50 

66 12,00 UN 
LOURO EM FOLHAS SECAS, conforme 
especificações mínimas exigidas no edital 
e anexos 

b gosto 4,29 51,48 

67 1.750,00 KG 
MAÇÃ FUGI, conforme especificações 
mínimas exigidas no edital e anexos 

proprio 11,25 19.687,50 

68 800,00 KG 
MAMÃO FORMOSA, conforme 
especificações mínimas exigidas no edital 
e anexos 

proprio 9,80 7.840,00 

69 600,00 KG 
MANGA, frutas firmes e limpas, conforme 
especificações mínimas exigidas no edital 
e anexos 

proprio 6,90 4.140,00 

71 20,00 UN 
Margarina com ou sem sal, embalagem 
de 1 kg. Mínimo de 70% de lipídios, isento 
de sujidades, odor e sabor estranho 

soya 14,30 286,00 

72 400,00 PCT 
MASSA CASEIRA TIPO ESPAGUETE, 
conforme especificações mínimas 
exigidas no edital e anexos 

germani 4,10 1.640,00 

73 100,00 PCT 
MASSA TIPO CABELO DE ANJO, 
conforme especificações mínimas 
exigidas no edital e anexos 

germani 6,99 699,00 

74 600,00 KG 
MELANCIA, conforme especificações 
mínimas exigidas no edital e anexos 

proprio 3,90 2.340,00 

75 550,00 KG 
MELÃO PAULISTA, conforme 
especificações mínimas exigidas no edital 
e anexos 

proprio 8,90 4.895,00 

76 150,00 UN 
MILHO VERDE EM CONSERVA, 
conforme especificações mínimas 
exigidas no edital e anexos 

fugini 3,95 592,50 

77 20,00 KG 
MORANGA CABOTIÁ, conforme 
especificações mínimas exigidas no edital 
e anexos 

proprio 6,45 129,00 

78 20,00 KG 

Mortadela tradicional em Bisnaga, com 
carne suína, com cor, odor e sabor 
característico do produto, embalado 
adequadamente. Com ou sem gordura, 
conforme solicitado na aquisição 

aurora 12,55 251,00 

79 50,00 UN 
Nata, embalagem de 300g. Consistência 
cremosa, resfriada. Embalagem em pote 
de plástico com lacre 

frizzo 9,85 492,50 

81 350,00 UN 
ÓLEO DE SOJA, conforme 
especificações mínimas exigidas no edital 
e anexos 

coamo 11,45 4.007,50 
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82 60,00 PCT 
ORÉGANO SECO, conforme 
especificações mínimas exigidas no edital 
e anexos 

b gosto 4,60 276,00 

83 350,00 DZ 
OVOS DE GALINHA, tipo 2, conforme 
especificações mínimas exigidas no edital 
e anexos 

proprio 9,95 3.482,50 

84 250,00 KG 
PÃO DE CACHORRO QUENTE, 
conforme especificações mínimas 
exigidas no edital e anexos 

chico 15,70 3.925,00 

85 600,00 KG 

Pão de forma, peso aproximado por fatia 
25g. Fatiado, macio, livre de bolores, 
assado ao ponto, sem presença de 
sujidades e amasso. Embalagem plástica 
atóxica 

chico 15,15 9.090,00 

86 200,00 KG 
PÃO FRANCES, conforme 
especificações mínimas exigidas no edital 
e anexos 

chico 14,20 2.840,00 

87 60,00 PCT 
PIPOCA EM GRÃO, tipo 1, conforme 
especificações mínimas exigidas no edital 
e anexos 

yoki 4,90 294,00 

90 80,00 KG 

Presunto cozido sem gordura fatiado, 
com cor, odor e sabor característico do 
produto. Manipulado em condições 
higiênicas satisfatórias. Embalado em 
saco plástico transparente e atóxico, que 
garanta a integridade do produto até o 
momento do consumo 

peperi 35,59 2.847,20 

91 80,00 KG 

Queijo Mussarela Fatiado. Fabricado com 
leite pasteurizado, manipulado em 
condições higiênicas satisfatórias. 
Embalado em saco plástico transparente 
e atóxico, limpo, não violado, que garanta 
a integridade do produto até o momento 
do consumo 

frizzo 49,95 3.996,00 

92 10,00 KG 
REPOLHO ROXO, conforme 
especificações mínimas exigidas no edital 
e anexos 

proprio 6,90 69,00 

93 10,00 KG 
REPOLHO VERDE, conforme 
especificações mínimas exigidas no edital 
e anexos 

proprio 6,70 67,00 

94 125,00 PCT 
SAGU, conforme especificações mínimas 
exigidas no edital e anexos 

prata 8,05 1.006,25 

95 50,00 PCT 
SAL AMONÍACO, conforme 
especificações mínimas exigidas no edital 
e anexos 

b gosto 3,29 164,50 

96 150,00 PCT 
SAL FINO IODADO, conforme 
especificações mínimas exigidas no edital 
e anexos 

sal sul 1,94 291,00 

97 60,00 KG 

Salsicha tipo hot dog, Produto congelado. 
Deverá ser acondicionado em 
embalagens plásticas transparentes 
contendo 1kg do produto. Rotulagem 
contendo no mínimo as seguintes 

peperi 15,20 912,00 
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informações: denominação do produto, 
tabela nutricional, prazo de validade, 
peso, lote e fabricante. Produto com 
registro no SIM, CISPOA ou SIF 

99 50,00 PCT 

TAPIOCA, acondicionado em 
embalagens plástica de 500g. Tendo 
como único ingrediente fécula de 
mandioca. Rotulagem contendo no 
mínimo as seguintes informações: 
denominação do produto, ingredientes, 
tabela nutricional, prazo de validade, 
peso, lote e fabricante. Produto com 
validade mínima de 4 meses no momento 
da entrega 

pinduca 7,79 389,50 

Valor Total (R$) 168.220,21 

1.2. Todos os materiais ofertados deverão obedecer às especificações técnicas e legislações pertinentes 
quando normatizados. 

1.3. A quantidade total, poderá não ser utilizada em sua totalidade, pois os produtos serão autorizados 
conforme a necessidade da Contratante. 

1.4. É possibilitada a ampliação ou redução, dos itens a serem fornecidos, nos termos e limites conforme 
disposto no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, mediante requisição justificada e formaliza 
pela Secretaria requisitante ou por razões de interesse público.  

1.5. Cabe a administração rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com os 
termos do Edital e seu (s) anexo (s).  

1.6. É expressamente vedada a subcontratação de todo ou parte do objeto contratual. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO  

2.1. Pelo (s) produto (s) ora adquirido (s) o contratante pagará à contratada o valor total previsto de R$ 
168.220,21 (cento e sessenta e oito mil duzentos e vinte reais e vinte e um centavos), sendo que o valor será 
pago em moeda corrente, por meio de ordem bancária ou crédito em conta corrente, após a apresentação da 
respectiva Nota Fiscal/Fatura do (s) produto (s) ora adquirido (s), devidamente atestada pelo responsável, 
mediante o correto fornecimento do objeto descrito neste contrato; 

2.2. O contratante, além de reter os valores a serem pagos à contratada quando esta não cumprir com os 
encargos fiscais e trabalhistas, poderá também usar do direito de reembolso em caso de multas, penalidades, 
indenizações ou qualquer outro ônus aplicado;    

2.3. Nos valores estipulados nesta cláusula estão cotadas todas as despesas com salários e/ou honorários, 
administração, encargos sociais e trabalhistas, taxas, impostos, fretes, transportes diversos e outras despesas 
de qualquer natureza que se fazem necessárias à perfeita execução do objeto deste contrato;   

2.4. Caso seja constatada alguma irregularidade o contratante reterá o pagamento do objeto deste contrato 
até que a contratada regularize a situação a que der causa, independentemente de prévia notificação ou aviso, 
judicial ou extrajudicial. 

2.5. Será obrigatório constar no corpo de cada Nota Fiscal emitida, a identificação do presente Procedimento 
Licitatório e os dados bancários para pagamento. 

2.6. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de 
Referência (Anexo I) do processo licitatório acima mencionado. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   

3.1. A despesa decorrente do objeto deste contrato correrá por conta dos recursos consignados no Orçamento 
Vigente, dotação orçamentária:  

Projeto/Atividade Recurso Despesa/Ano Descrição 

2.015.3390.30 500 75/2023 Manutenção das Atividades da SMEC 
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2.046.3390.30 500 85/2023 Convenio Merenda Escolar FNDE 

2.046.3390.30 569 86/2023 Convenio Merenda Escolar FNDE 

2.027.3390.30 500 234/2023 Manutenção das Atividades da Sec. Assist. Social 

2.029.3390.30 660 254/2023 Programa FEAS 

2.040.3390.30 660 263/2023 Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família - IGDBF 

2.071.3390.30 660 269/2023 Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente 

2.089.3390.30 660 286/2023 Programa de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE ENTREGA 

4.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência (Anexo 
I) do processo licitatório acima mencionado. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES   

5.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência 
(Anexo I) do processo licitatório acima mencionado. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CRITÉRIO DE REAJUSTE 

6.1. Não haverá qualquer reajuste do valor contratado durante o prazo estabelecido. 

6.2. Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de revisão contratual, conforme previsto no edital do processo 
licitatório acima mencionado. 

CLÁUSULA SETIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

7.1. As sanções referentes à execução deste contrato são aquelas previstas no Termo de Referência (Anexo 
I) do processo licitatório acima mencionado. 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL  

8.1 A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/1993.  

8.2. Este contrato poderá ser rescindido de pleno direito e, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, sem que à contratada caiba direito a indenização de qualquer espécie quando a mesma não 
cumprir, total ou parcialmente, com as obrigações estipuladas neste instrumento, no edital, seus anexos.   

8.3. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, 
sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a Contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias uteis para se 
manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o Contratante adotar, motivadamente, 
providencias acauteladoras. 

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

9.1. O prazo de vigência do contrato será de até 31 de dezembro de 2023, após a assinatura contratual, 
podendo ainda ser prorrogado, se ambas as partes concordarem, mediante requisição justificada e formaliza 
pela Secretaria requisitante ou por razões de interesse público. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO  

10.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado pela CONTRATANTE, 
na forma estabelecida no edital, Termo de Referência (Anexo I) do processo licitatório acima mencionado. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO  

Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 
competente o foro da Comarca de Constantina - RS.  

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, para 
um só efeito, sem rasuras ou emendas, na presença de 02 (duas) testemunhas adiante nomeadas, para que 
produzam seus jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes contratantes a cumprirem e fazer 
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cumprir o presente contrato, tão inteiro e fielmente como nele se contém, em suas cláusulas e condições por 
si e seus sucessores, dando-o sempre por firme, bom e valioso, em juízo ou fora dele.   

Centro Administrativo Municipal Wilson Boeni Gewehr de Liberato Salzano/RS, aos 27 de janeiro de 2023. 

 

 

Município de Liberato Salzano 

Juliane Pensin - Prefeita Municipal 

Contratante                                                                                         

PADARIA E MERCADO DAL SANTO 

Maria Iracema Dal Santo 

Contratada 

 

 

 

 

Isana Peron Gheller 

Nutricionista 

Fiscal de Contrato  

 

 

 

Testemunhas:  

 

 

Nome: Juliane Palaoro 

CPF: 017.718.060-95 

 

 

 

 

Nome: Silione Filippini 

CPF: 004.077.950-57 

 

 


