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CONTRATO N° 133/2019 QUE ENTRE SI              
CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAMPOS 
BELOS/GO E A EMPRESA CRISTAL 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, 
NA FORMA QUE SEGUE: 

 
 
 
DAS PARTES 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CAMPOS BELOS/GO, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ nº 01.126.143/0001-07, com sede administrativa na Praça João 
Batista Cordeiro, nº 01, centro, CEP: 73.840-000 Campos Belos/GO, neste ato representado 
pelo seu Gestor Municipal, WESLEY DE JESUS PEREIRA COSTA, brasileiro, portador da 
Cédula de Identidade de n.º 4293714 DGPC-GO e do CPF n.º 002.416.961-78, residente e 
domiciliado nesta cidade, junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE 
CAMPOS BELOS/GO, neste ato representada pela Sr.ª GEISA CORDEIRO DA SILVA VICTOR, 
brasileira, portadora do CPF: 633.676.881-34 e RG.3303911 SSP-GO doravante denominado 
CONTRATANTE. 
 
CONTRATADA: CRISTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME inscrita no CNPJ 
07.435.441/0001-65, situada à Rua Tamoios, Quadra T1, Lote 12, Setor Oeste I, Cristalina-
GO, CEP: 73.850-000, neste ato representado pelo Sr. DENIS DE ABREU GOMES, brasileiro, 
auxiliar de licitações, portador da Carteira de Identidade nº 2258141, SSP/DF, e CPF/MF nº 
006.358.161-21, residente e domiciliado na Rua 03, nº 10, Setor Santa Rosa, Formosa-GO, 
doravante denominada simplesmente CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Este contrato decorre da licitação realizada na modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL nº. 002/2019 datado de 24/01/2019, regido pela Lei Federal nº. 
10.520/2007 e subsidiariamente pela Lei 8.666/93 em sua redação vigente, homologada 
pelo Gestor Municipal, em 30 de janeiro de 2019, que é parte integrante do presente 
instrumento contratual.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 – Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para compor 
a alimentação escolar (merenda), com entrega parcelada em cronograma fornecido pela 
secretaria municipal de educação, para atender os estudantes da rede municipal de 
educação. 
 

ÍTEM PRODUTO UN MARCA QTDE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 

Achocolatado em pó 400 gr de qualidade 
igual ou superior a Toddy. Embalagem 
intacta, rendimento mínimo de 25 (vinte) 
porções, valor energético 290 kcal para cada 
50gr. proteína 1,5g para cada 50g do 
produto, na embalagem deverão constar 
data da fabricação de validade e número do 
lote do produto. Validade mínima de 6 meses 
na data da entrega 

UN 
CHOCOFOR

T 
2640 R$ 6,50 R$ 17.160,00 
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2 

Açúcar cristal 02 quilos origem vegetal, 
constituído fundamentalmente por sacarose 
de cana de açúcar. aspecto: sólido com 
cristais bem definidos. Cor: branca. Odor e 
sabor próprio do produto. Embalagem 
intacta de 2kg, na embalagem deverá 
constar data da fabricação data de validade 
e número do lote do produto. Validade 
mínima de 6 meses na data da entrega. 

UN 
HIPERCLA

RO 
6520 R$ 4,00 R$ 26.080,00 

3 

Amendoim 500 gr amendoim cru, com casca. 
Produto de primeira qualidade, 
acondicionado em sacos plásticos, 
transparentes, atóxicos, isento de sujidades, 
não violados, resistentes, acondicionados 
em fardos lacrados. a embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, prazo de 
validade, quantidade do produto. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 10 
meses a partir da data de entrega. Unidade 
de fornecimento: pacote de 500g. 

UN PACHA 54 R$ 6,90 R$ 372,60 

4 

AMIDO DE MILHO 500 GR100% puro de 
excelente qualidade, pó branco, fino e de 
fácil escoamento, não 

UN DO ZE 110 R$ 6,80 R$ 748,00 
devendo estar empedrado e isento de 
sujidades. Embalagem intacta de 500GR, na 
embalagem deverá constar data da 
fabricação data de validade e número do lote 
do produto. Validade mínima de 6 meses na 
data da entrega. 

5 

Biscoito qualidade igual ou superior a social 
clube, embalagem 6x1. Validade mínima de 
90 dias. Validade mínima de 3 meses na data 
da entrega. 

UN MARILAN 330 R$ 4,20 R$ 1.386,00 

6 
BISCOITO DE SAL TIPO: PETA - fécula de 
mandioca (polvilho doce); não contém 
glúten; peso líquido: entre 60 e 70g. 

PC CASEIRA 500 R$ 4,80 R$ 2.400,00 

7 

BOLACHA DE DOCE 400 GR tipo maizena – 
400g. Biscoito doce tipo maizena, com amido 
de milho, formato retangular ovalado e 
sabor levemente de baunilha. Produzido, 
embalado em entregue em conformidade 
com a legislação sanitária vigente. Validade 
mínima de 6 meses a contar da data de 
entrega. 

UN AMANDA 2090 R$ 6,20 R$ 12.958,00 

8 

BOLACHA DE SAL 400 GR Bolacha de sal tipo 
cream cracker, embalada em pacotes de 400 
g. Acondicionado em embalagem (não 
violada, intacta) plástica transparente, 
atóxica, com informação nutricional, 
reembalado em caixa de papelão resistente. 
Ingredientes : farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, gordura vegetal 
hidrogenada, margarina vegetal, amido de 
milho, açúcar, açúcar invertido, sal refinado, 
fermento biológico, bicarbonato de sódio, 
aromatizante, estabilizante, melhorador de 
farinha. O produto a ser entregue deverá 
estar identificado na embalagem, devendo 
constar rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. Prazo mínimo de validade 

UN AMANDA 2925 R$ 5,70 R$ 16.672,50 
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de 6 meses e data de fabricação de até 30 
dias. Unidade de fornecimento: pacote de 
400g. 

9 
BOLACHA ROSQUINHA 800 GR - DE 
QUALIDADE SIMILAR, IGUAL OU SUPERIOR 
A MABEL. 

PC BELCOCO 1080 R$ 7,30 R$ 7.884,00 

10 

"CEREAL DE ARROZ 400GR  SIMILAR, IGUAL 
OU SUPERIOR AO MUCILON, “tipo mucilon” 
sabor multi-cereais ,sache 230 g. 
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, açúcar, farinha de 
milho enriquecida 

UN MUCILON 180 R$ 7,30 R$ 1.314,00 
com ferro e ácido fólico, farinha de arroz, 
sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de 
sódio dibásico, fumarato ferroso, sulfato de 
zinco), vitaminas (vitamina c, niacina, 
vitamina e, ácido pantotênico, vitamina a, 
vitamina b1, vitamina b6, ácido fólico, 
vitamina d) e aromatizante vanilina. contém 
glúten. contém trações de leite." 

11 

CEREAL DE MILHO 400GR SIMILAR, IGUAL 
OU SUPERIOR AO MUCILON, “tipo 

un MUCILON 180 R$ 7,30 R$ 1.314,00 

mucilon” sabor multi-cereais ,sache 230 g. 
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, açúcar, farinha de 
milho enriquecida 
com ferro e ácido fólico, farinha de arroz, 
sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de 
sódio dibásico, fumarato 
ferroso, sulfato de zinco), 
vitaminas(vitamina c, niacina, vitamina e, 
ácido pantotênico, vitamina a, vitamina b1, 
vitamina b6,ácido fólico, vitamina d) e 
aromatizante vanilina. contém glúten. 
contém trações de leite. 

12 

COCO RALADO SEM AÇUCAR 100 GR 
elaborado com endosperma procedente de 
frutos sãos e maduros. 

UN COQUIL 660 R$ 4,90 R$ 3.234,00 

Aspecto fragmentos soltos, cor – branca, 
cheiro e sabor próprios, umidade máxima 
4%. Não poderá apresentar cheiro alterado 
ou rançoso. Embalagem integra de 100GR, 
na embalagem deverá constar data da 
fabricaçãode validade e número do lote do 
produto. Validade mínima de 6 meses na 
data da entrega. 

13 

COMPLEMENTO ALIMENTAR DE  IGUAL, 
SUPERIOR OU SIMILAR A SUSTAGEN 400 GR 
" Leite em pó desnatado instantâneo, sólidos 
de xarope de milho, leite em pó integral, 
fosfato de magnésio, ascorbato de sódio, 
sulfato ferroso, sulfato de zinco, inositol, 
iodeto de potássio, acetato de DL-alfa 
tocoferol, niacinamida, sulfato de LT SUSTAGEN 80 R$ 42,40 R$ 3.392,00 
manganês, sulfato cúprico, fitomenadiona, 
acetato de vitamina A, pantotenato de cálcio, 
cianocobalamina, cloridrato de piridoxina, 
cloridrato de tiamina, riboflavina, 
colecalciferol, cloreto de cromo, ácido fólico, 
biotina e aromatizante, Sem glúten, Com 
lactose,Sabores variados." 

14 
Creme de leite 1lt cx origem animal, 
embalado em tetra pak, não amassada, não 

UN AMELIA 630 R$ 12,40 R$ 7.812,00 
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estufada, resistente. A embalagem deverá 
conter dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número do lote, 
quantidade do produto. Que atender as 
exigências do ministério da agricultura, 
conforme portaria 369 de 04/09/1997 e do 
regulamento da inspeção industrial e 
sanitária de produtos de origem animal. 
Deverá apresentar validade mínima de 6 
(seis) meses a partir da data de entrega. 

15 

Creme de leite 200 gr origem animal, 
embalado em tetra Pak, não amassada, não 
estufada, resistente. A embalagem deverá 
conter dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número do lote, 
quantidade do produto. Que atender as 
exigências do ministério da agricultura, 
conforme portaria 369 de 04/09/1997 e do 
regulamento da inspeção industrial e 
sanitária de produtos de origem animal. 
Deverá apresentar validade mínima de 6 
(seis) meses a partir da data de entrega. 
Unidade de fornecimento: tetra pak de 
200kg. 

UN 
MARAJOAR

A 
360 R$ 3,25 R$ 1.170,00 

16 

Ervilha em conserva 200 gr produto de 
primeira qualidade, e que não apresente 
acidez acentuada, resultante da 
concentração da polpa de tomate por 
processo tecnológico adequado; sem 
corantes artificiais; isento de sujidades, 
fermentação e de indicadores de 
processamento defeituoso; acondicionado 
em embalagem lata sem danificações, 
contendo informação nutricional; com 
validade mínima de 14 meses a contar da 
data de entrega unidade embalagem 200 gr. 

UN BONARE 80 R$ 2,00 R$ 160,00 

17 

Extrato de tomate 350 gr embalagem integra 
de 340g, na embalagem deverá constar data 
da fabricação data de validade e número do 
lote do produto. É tolerada a adição de 1% 
de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. O 
produto deve estar isento de fermentações e 
não indicar processamento defeituoso. 
Validade mínima de 3 meses na data da 
entrega. 

UN BONARE 1350 R$ 3,80 R$ 5.130,00 

18 

Extrato de tomate 850 gr embalagem integra 
de 850g, na embalagem deverá constar data 
da fabricação data de validade e número do 
lote do produto. É tolerada a adição de 1% 
de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. O 
produto deve estar isento de fermentações e 
não indicar processamento defeituoso. 
Validade mínima de 3 meses na data da 
entrega. 

UN QUERO 1600 R$ 9,00 R$ 14.400,00 

19 

Farinha de trigo 1 kg tipo 1, enriquecida com 
ferro e ácido fólico, 100% pura de excelente 
qualidade, pó branco, fino e de fácil 
escoamento, não devendo estar empedrado 
e isento de sujidades. Embalagem intacta de 
1kg, na embalagem deverá constar data da 
fabricação data de validade e número do lote 
do produto. Validade mínima de 6 meses na 
data da entrega. 

UN ALIANÇA 1500 R$ 3,70 R$ 5.550,00 
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20 

Fermento biológico 125 gr fermento 
biológico seco instantâneo para pão. O 
fermento biológico destina-se a ser 
empregado no preparo de pães e certos tipos 
de biscoitos e produtos afins de confeitaria. 
O produto deverá ser fabricado com 
matérias-primas em perfeito estado 
sanitário, isentos de matérias terrosas e 
detritos vegetais e animais. O produto não 
deverá conter substâncias estranhas à sua 
composição. Características sensoriais 
(organolépticas): aspecto de cilindros de 
tamanhos variáveis; cor variando do branco 
ao castanho claro; cheiro próprio; sabor 
próprio. Não deverá possuir cheiro de mofo 
e sabor amargo. Embalagem contendo 125 g 
do produto. 

UN APTI 96 R$ 6,80 R$ 652,80 

21 

Fermento químico em po 250 gr embalagem 
intacta de 250g, na embalagem deverá 
constar data da fabricação de validade e 
número do lote do produto. Deverá conter: 
amido de milho ou fécula de mandioca, 
fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e 
carbonato de cálcio. Validade mínima de 3 
meses na data da entrega. 

UN MAITA 600 R$ 7,15 R$ 4.290,00 

22 
Floco de milho 500 gr de qualidade igual ou 
superior a Bono milho. Validade mínima de 
6meses na data da entrega. 

UN MAINHA 16900 R$ 1,85 R$ 31.265,00 

23 

Fubá de milho 500 gr de qualidade igual ou 
superior a sinhá acondicionado em 
embalagem plástica. Validade mínima de 
6meses na data da entrega. 

UN MAINHA 180 R$ 1,75 R$ 315,00 

24 

Leite condensado 395 gr de qualidade igual 
ou superior a   Piracanjuba. Obtido pela 
desidratação do leite, adicionado de 
sacarose ou glicose, embalado em lata 
limpas ou tetra Pak, isenta de ferrugem, não 
amassada, não estufada, resistente, que 
garanta a integridade do produto. A 
embalagem deverá conter os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto. Que atender as exigências do 
ministério da agricultura, conforme portaria 
369 de 04/09/1997 e do regulamento da 
inspeção industrial e sanitária de produtos 
de origem animal. 

UN HABITUS 400 R$ 4,55 R$ 1.820,00 

25 
Leite de coco 250 ml de qualidade igual ou 
superior a du coco. Validade mínima de 3 
meses da data de entrega. 

UN NORDESTE 140 R$ 3,30 R$ 462,00 

26 
Leite de soja 400 gr de qualidade igual ou 
superior a Nestlé. Validade mínima de 3 
meses da data de entrega. 

UN NESTLE 40 R$ 64,29 R$ 2.571,60 

27 

Macarrão cortado 500gr de qualidade igual 
ou superior a cristal, massa seca com sêmola, 
acondicionado em embalagem transparente 
intacta de 500g, a embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, data de fabricação, validade 
e condições de armazenagem. Validade 
mínima de 6 meses na data de entrega. 

UN BORTOLINI 15950 R$ 2,89 R$ 46.095,50 
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28 

Macarrão espaguete c/ sêmola 500 gr massa 
seca, acondicionado em embalagem 
transparente intacta de 500g, a embalagem 
deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de 
fabricação, de validade e condições de 
armazenagem. Validade mínima de 6 meses 
na data de entrega. 

UN BORTOLINI 2000 R$ 2,89 R$ 5.780,00 

29 

Macarrão parafuso 500gr de qualidade igual 
ou superior a cristal. massa seca com sêmola, 
acondicionado em embalagem transparente 
intacta de 500g, a embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, data de fabricação, de 
validade e condições de armazenagem. 
Validade mínima de 6 meses na data de 
entrega. 

UN BORTOLINI 2000 R$ 2,80 R$ 5.600,00 

30 

MARGARINA 1 KG Mínimo de 65% de 
lipídios, lata intacta, na embalagem deverá 
constar data da fabricação data de validade 
e número do lote do produto. Validade 
mínima de 3 meses na data da entrega 

UN DELICIA 550 R$ 8,20 R$ 4.510,00 

31 

Milho de pipoca 500gr, de qualidade igual ou 
superior a sinhá. Grãos ou pedaços de grãos 
de milho que apresentam ausência parcial 
ou total do gérmen, em função do processo 
de escarificação mecânica ou manual. 
Embalagem integra de 500g, na embalagem 
deverá constar data da fabricação data de 
validade e número do lote do produto. 
Validade mínima de 6 meses na data da 
entrega. 

UN MAINHA 800 R$ 2,95 R$ 2.360,00 

32 

Milho de canjica 500 gr de qualidade igual ou 
superior a sinhá. Grãos ou pedaços de grãos 
de milho que apresentam ausência parcial 
ou total do gérmen, em função do processo 
de escarificação mecânica ou manual. 
Embalagem integra de 500g, na embalagem 
deverá constar data da fabricação data de 
validade e número do lote do produto. 
Validade mínima de 6 meses na data da 
entrega. 

UN MAINHA 3300 R$ 2,20 R$ 7.260,00 

33 

Milho verde em conserva 2 kg de qualidade 
igual ou superior a quero. Produto nacional 
de primeira qualidade. Preparado com 
frutos selecionados, sãos, sem corantes 
artificiais; isento de sujidades, fermentação 
e de indicadores de processamento 
defeituoso; acondicionado em lata íntegra e 
sem danificações, com envasamento a vácuo, 
contendo informação nutricional; com 
validade mínima de 14 meses a contar da 
data de entrega; suas condições deverão 
estar de acordo com a nta- (decreto 12486 
de 20/10/78). Unidade de fornecimento: 
lata/2,0 quilogramas. 

UN BONARE 1400 R$ 14,45 R$ 20.230,00 

34 

Milho verde em conserva 200 gr de 
qualidade igual ou superior a quero.   
Produto nacional de primeira qualidade. 
Preparado com frutos selecionados, sãos, 
sem corantes artificiais; isento de sujidades, 

UN BONARE 1000 R$ 1,75 R$ 1.750,00 
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fermentação e de indicadores de 
processamento defeituoso; acondicionado 
em lata íntegra e sem danificações, com 
envasamento a vácuo, contendo informação 
nutricional; com validade mínima de 14 
meses a contar da data de entrega; suas 
condições deverão estar de acordo com a 
nta- (decreto 12486 de 20/10/78). Unidade 
de fornecimento: lata/2,0 quilogramas. 

35 

Óleo de soja pet 900 ml obtido de matéria 
prima vegetal em bom estado sanitário, 
estar isento de substâncias 

UN 
VILA 

VELHA 
3850 R$ 3,50 R$ 13.475,00 estranhas a sua composição. Aspecto 

límpido e isento de impurezas à 25ºc, cor e 
odor característicos. Validade de 6 meses na 
data da entrega. 

36 
Pó p/ preparo de leite sabor morango 400 gr 
com validade mínima de 3 meses a aprti da 
data de entrega 

UN NESQUIK 260 R$ 12,00 R$ 3.120,00 

37 
Polpa de fruta sabor abacaxi 100 gr com 
validade mínima de 3 meses a aprti da data 
de entrega 

UN NUTRICAL 2190 R$ 1,42 R$ 3.109,80 

38 
Polpa de fruta sabor acerola 100 gr com 
validade mínima de 3 meses a aprti da data 
de entrega 

UN NUTRICAL 2000 R$ 1,35 R$ 2.700,00 

39 
Polpa de fruta sabor caju 100 gr com 
validade mínima de 3 meses a aprti da data 
de entrega 

UN NUTRICAL 1670 R$ 1,29 R$ 2.154,30 

40 
Polpa de fruta sabor manga 100 gr com 
validade mínima de 3 meses a aprti da data 
de entrega 

UN NUTRICAL 1175 R$ 1,29 R$ 1.515,75 

41 
Polpa de fruta sabor tamarindo 100 gr com 
validade mínima de 3 meses a aprti da data 
de entrega 

UN NUTRICAL 750 R$ 1,36 R$ 1.020,00 

42 

POLVILHO azedo livre de sujidades, solto e 
seco no pacote, apresentar cor uniforme, 
sem manchas de cor preta, azulada ou 
esverdeada. embalagem: de 1kg; contendo o 
número de registro em órgão competente, 
ingredientes e informações nutricionais. 
número de lote, data de fabricação e de 
vencimento apresentar validade superior a 3 

KG NERIAL 800 R$ 7,60 R$ 6.080,00 

(três) meses a partir da data de entrega 

43 

POLVILHO DOCE de mandioca doce. A 
embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto. Unidade de 
fornecimento: 1 kg. 

KG NERIAL 2900 R$ 5,70 R$ 16.530,00 

44 
Proteína de soja 500 gramas com validade 
de 3 meses a aprti da data de entrega 

UN CAMIL 450 R$ 6,99 R$ 3.145,50 

45 
Suco de uva garrafa 500 ml com validade de 
3 meses a aprti da data de entrega 

UN GRANVILE 7150 R$ 6,75 R$ 48.262,50 

46 
Suco de caju garrafa 500 ml com validade de 
3 meses a aprti da data de entrega 

UN GRANVILE 7150 R$ 3,40 R$ 24.310,00 

47 
ARROZ TIPO 1 Polido – longo fino – validade 
3 meses na data de entrega – fardo com 
6X5kg. 

FD 
MEDIANEI

RA 
1240 R$ 83,00 R$ 102.920,00 

48 

Farinha de mandioca 25x1 fabricadas partir 
de matérias primas limpas, isentas de 
matéria terrosa e parasitos. Não podem 
estar úmidas, fermentadas ou rançosas. 
Produto obtido pela ligeira torração da 

FD DO ZE 500 R$ 190,00 R$ 95.000,00 
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raladura das raízes de mandioca 
previamente descascada, lavada, e isentas 
do radical cianeto. Embalagem integra de 
1kg, na embalagem deverá constar data da 
fabricação data de validade e número do lote 
do produto. Validade mínima de 6 meses na 
data da entrega. 

49 

FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1– fardo com 
30X1kg – validade 3 meses na data da 
entrega – grãos de tamanhos e formas 
naturais, maduros, limpos e secos. 

FD DA CASA 610 R$ 114,00 R$ 69.540,00 

50 IOGURTE 6X1 600 GRAMAS UN VIGOR 1100 R$ 6,00 R$ 6.600,00 

51 
OVOS DE GALINHA 12X1 Casca íntegra, sem 
rachaduras, sem sujividades. 

CX UNIOVO 700 R$ 5,00 R$ 3.500,00 

52 
OVOS DE GALINHA 30X1 Casca íntegra, sem 
rachaduras, sem sujividades. 

UN CEASA 700 R$ 12,00 R$ 8.400,00 

65 

ABACAXI Tipo perola com 70% de 
maturação, sem danificações físicas, casca 
integra. Peso por unidade de 
aproximadamente 1,3kg. 

UN CEASA 700 R$ 4,82 R$ 3.374,00 

66 

ABÓBORA Tipo cambotiá, sadias, frescas, 
sem danificações físicas, casca integra. 
Isenta de substâncias terrosas, sujidades, 
parasitas, larvas, folhas, resíduos de 
defensivos agrícolas, odor e sabor estranho 

KG CEASA 2480 R$ 2,90 R$ 7.192,00 

67 

ABOBRINHA VERDE Tipo verde 
“abobrinha”, sadias, frescas, sem 
danificações físicas, casca integra. Isenta de 
substâncias terrosas, sujidades, parasitas, 
larvas, folhas, resíduos de defensivos 
agrícolas, odor e sabor estranho. 

KG CEASA 740 R$ 3,10 R$ 2.294,00 

68 

ALFACE Aparência fresca e sã, colhidas ao 
atingir o grau de evolução completo e 
perfeito estado de desenvolvimento. Isento 
de danos e defeitos de natureza física ou 
mecânica, terra aderente, sujidades, 
parasitas e larvas e defensivos agrícolas. 

PE CEASA 795 R$ 2,70 R$ 2.146,50 

69 

BANANA PRATA com 70% de maturação, 
sem danificações físicas, casca integra. 
Isenta de substâncias terrosas, sujidades, 
parasitas, larvas, resíduos de defensivos 
agrícolas, odor e sabor estranho. 

KG CEASA 1135 R$ 3,65 R$ 4.142,75 

70 

Batata doce características gerais: serem 
suficientemente desenvolvidas, com o 
tamanho, aroma, sabor e cor próprios da 
espécie. não estarem danificadas por 
quaisquer lesões de origem física ou 
mecânica que afetam a sua aparência. a 
polpa deverá estar intacta e limpa. estarem 
livres da maior parte possível de terra 
aderente à casca e livres de resíduos de 
fertilizantes, anormalidade, rachaduras ou 
cortes. 

KG CEASA  795 R$ 3,28 R$ 2.607,60 

71 

Batata inglesa  “batatinha”, frescas de ótima 
qualidade, compacta, firme de coloração 
uniforme, aroma, cor e sabor típico da 
espécie, em perfeito estado de 
desenvolvimento. Não serão permitidos 
danos que lhe alterem a conformação e 
aparência. Isento de: sujidade, insetos, 
parasitas, larvas, rachaduras, cortes e 
perfurações. Peso e tamanho padrão 

KG CEASA 2950 R$ 4,10 R$ 12.095,00 
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72 

BETERRABA Frescas de ótima qualidade, 
compacta, firme de coloração uniforme, 
aroma, cor e sabor típico da espécie, em 
perfeito estado de desenvolvimento. Não 
serão permitidos danos que lhe alterem a 
conformação e aparência. Isento de: 
sujidade, insetos parasitas, larvas, 
rachaduras, cortes e perfurações. Peso e 
tamanho padrão 

KG CEASA 1000 R$ 3,70 R$ 3.700,00 

73 CARÁ KG CEASA 280 R$ 3,90 R$ 1.092,00 

74 

CEBOLA Aparência fresca e sã, colhidas ao 
atingir o grau de evolução completo e 
perfeito estado de desenvolvimento. Isento 
de danos e defeitos de natureza física ou 
mecânica, terra aderente, sujidades, 
parasitas e larvas e defensivos agrícolas. 
Peso e tamanho padrão. 

KG CEASA 4160 R$ 3,65 R$ 15.184,00 

75 

CENOURA Frescas de ótima qualidade, 
compacta, firme de coloração uniforme, 
aroma, cor e sabor típico da espécie, em 
perfeito estado de desenvolvimento. Não 
serão permitidos danos que lhe alterem a 
conformação e aparência. Isento de: 
sujidade, insetos parasitas, larvas, 
rachaduras, cortes e perfurações. Peso e 
tamanho padrão 

KG CEASA 3450 R$ 3,45 R$ 11.902,50 

76 

CHUCHU Aparência fresca e sã, ótima 
qualidade, compacto, firme de coloração 
uniforme, aroma, cor e sabor típico da 
espécie, em perfeito estado de 
desenvolvimento. Não serão permitidos 
danos que lhe alterem a conformação e 
aparência. Isento de: sujidade, insetos 
parasitas, larvas, rachaduras, cortes e 
perfurações. Peso e tamanho padrão 

KG CEASA 2250 R$ 3,10 R$ 6.975,00 

77 

Cheiro verde aparência fresca e sã, ótima 
qualidade, de coloração uniforme, aroma, 
cor e sabor típico da espécie, em perfeito 
estado de desenvolvimento. Não serão 
permitidos danos que lhe alterem a 
conformação e aparência. Isento de: 
sujidade, insetos parasitas, larvas, 
rachaduras, cortes e perfurações. Peso e 
tamanho padrão 

PC CEASA 2200 R$ 2,55 R$ 5.610,00 

78 

Couve manteiga aparência fresca e sã, ótima 
qualidade, de coloração uniforme, aroma, 
cor e sabor típico da espécie, em perfeito 
estado de desenvolvimento. Não serão 
permitidos danos que lhe alterem a 
conformação e aparência. Isento de: 
sujidade, insetos parasitas, larvas, 
rachaduras, cortes e perfurações. Peso e 
tamanho padrão 

PC CEASA 1100 R$ 2,70 R$ 2.970,00 

79 

INHAME Aparência fresca e sã, ótima 
qualidade, compacto, firme de coloração 
uniforme, aroma, cor e sabor típico da 
espécie, em perfeito estado de 
desenvolvimento. Não serão permitidos 
danos que lhe alterem a conformação e 
aparência. Isento de: sujidade, insetos 
parasitas, larvas, rachaduras, cortes e 
perfurações. Peso e tamanho padrão 

KG CEASA 145 R$ 4,75 R$ 688,75 



 

Página 10 de 15 
 

80 

LARANJA com 70% de maturação. Sem 
danificações físicas, casca integra. Isenta de 
substâncias terrosas, sujidades, parasitas, 
larvas, resíduos de defensivos agrícolas, 
odor e sabor estranho. Peso por unidade de 
aproximadamente 180g. 

KG CEASA 400 R$ 2,55 R$ 1.020,00 

81 

LARANJA 25X1 com 70% de maturação. Sem 
danificações físicas, casca integra. Isenta de 
substâncias terrosas, sujidades, parasitas, 
larvas, resíduos de defensivos agrícolas, 
odor e sabor estranho. Peso por unidade de 
aproximadamente 180g. 

PC CEASA 410 R$ 6,52 R$ 2.673,20 

82 

Limão, características gerais: fresco, de boa 
qualidade, apresentando tamanho, cor, 
aroma e sabor próprios da espécie e 
variedade. apresentar grau de maturação tal 
que lhes permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo imediato. não 
conterem substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderentes à superfície da 
casca. estarem livres de resíduos e 

KG CEASA 70 R$ 7,30 R$ 511,00 

fertilizantes. 

83 

MAÇÃ Tipo comum com 70% de maturação 
Sem danificações físicas, casca integra. Com 
cor, sabor e aroma característicos da 
espécie. 

KG CEASA 1425 R$ 6,40 R$ 9.120,00 

84 

MAMÃO TIPO FORMOSA com 70% de 
maturação. Sem danificações físicas, casca 
integra. Com cor, sabor e aroma 
característicos da espécie. Isenta de 
substâncias terrosas, sujidades, parasitas, 
larvas, resíduos de defensivos agrícolas, 
odor e sabor estranho. 

KG CEASA 855 R$ 3,75 R$ 3.206,25 

85 

MANDIOCA C/ CASCA Frescas de ótima 
qualidade, compacta, firme de coloração 
uniforme, aroma, cor e 

KG CEASA 2110 R$ 2,15 R$ 4.536,50 
sabor típico da espécie, em perfeito estado 
de desenvolvimento. Não serão permitidos 
danos que lhe alterem a conformação e 
aparência. Isento de: sujidade, insetos, 
parasitas, larvas, rachaduras, cortes e 
perfurações. Peso e tamanho padrão. 

86 MARACUJÁ KG CEASA 736 R$ 9,00 R$ 6.624,00 

87 

MELANCIA Frescas de ótima qualidade, 
compacta, firme de coloração uniforme, 
aroma, cor e sabor típico da espécie, em 
perfeito estado de desenvolvimento. Com 
70% de maturação. 

KG CEASA 1590 R$ 2,15 R$ 3.418,50 

88 

Melão, características gerais: fresco de boa 
qualidade, sem defeitos sérios, 
apresentando tamanho, aroma, sabor, cor e 
conformação uniforme, não estarem 
danificadas por qualquer lesão de origem 
física ou mecânica que afeta a sua aparência. 
a polpa deve estar intacta e firme. não 
conterem substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderentes à superfície da 
casca. estarem livres de resíduos e 
fertilizantes. 

KG CEASA 145 R$ 4,50 R$ 652,50 
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89 

Mexerica, características gerais: lisa, sem 
falhas e cor e conformação uniforme. serem 
frescas, apresentando tamanho, aroma, 
sabor e cor próprias da espécie e variedade. 
Não estarem danificadas por qualquer lesão 
de origem física ou mecânica que afeta a sua 
aparência. estarem livres de enfermidades e 
insetos. não conterem substâncias terrosas, 
sujidades, folhas ou corpos estranhos 
aderentes à superfície da casca. estarem 
livres de resíduos e fertilizantes. 

KG CEASA 145 R$ 5,10 R$ 739,50 

90 

Pepino, características gerais: serem 
suficientemente desenvolvidas, com o 
tamanho, aroma, sabor e cor próprios da 
espécie. não estarem danificados por 
quaisquer lesões de origem física ou 
mecânica que afetam a sua aparência. a 
polpa deverá estar intacta e limpa. estarem 
livres da maior parte possível de terra 
aderente à casca, livres de resíduos, de 
fertilizantes e de enfermidades. Não  
apresentarem rachaduras ou cortes na 
casca. 

KG CEASA 340 R$ 3,39 R$ 1.152,60 

91 

PIMENTÃO VERDE, aparência fresca e sã, 
ótima qualidade, compacto, firme de 
coloração uniforme, aroma, cor e sabor 
típico da espécie, em perfeito estado de 
desenvolvimento. Não serão permitidos 
danos que lhe alterem a conformação e 
aparência. Isento de: sujidade, insetos 
parasitas, larvas, rachaduras, cortes e 
perfurações. 

KG CEASA 400 R$ 8,99 R$ 3.596,00 

92 

QUIABO- Produto de boa qualidade e sem 
defeitos grosseiros, verde escuro a médio, de 
colheita recente, embalado em sacos 
plásticos limpos e transparentes. 

KG CEASA 160 R$ 9,80 R$ 1.568,00 

93 

REPOLHO BRANCO Aparência frescas e sã, 
ótima qualidade, compacto, firme de 
coloração uniforme, aroma, cor e sabor 
típico da espécie, em perfeito estado de 
desenvolvimento. Não serão permitidos 
danos que lhe alterem a 
conformação e aparência. Isento de: 
sujidade, insetos parasitas, larvas, 
rachaduras, cortes e perfurações 

KG CEASA 460 R$ 3,29 R$ 1.513,40 

94 

REPOLHO ROXO Aparência frescas e sã, 
ótima qualidade, compacto, firme de 
coloração uniforme, aroma, cor e sabor 
típico da espécie, em perfeito estado de 
desenvolvimento. Não serão permitidos 
danos que lhe alterem a conformação e 
aparência. Isento de: sujidade, insetos 
parasitas, larvas, rachaduras, cortes e 
perfurações 

KG CEASA 150 R$ 4,70 R$ 705,00 

95 
TOMATE Sem danificações físicas, casca 
integra. Com cor, sabor e aroma 
característicos da espécie. 

KG CEASA 4000 R$ 6,50 R$ 26.000,00 

96 
VAGEM Sem danificações físicas, casca 
integra. Com cor, sabor e aroma 
característicos da espécie. 

KG CEASA 230 R$ 11,30 R$ 2.599,00 

104 Leite em pó integral 400 gramas. UN NUTRIWAY 125 R$ 14,20 R$ 1.775,00 
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105 
Leite de soja lata 400 gr de qualidade igual 
ou superior a (Nestlé). 

UN NESTLE 30 R$ 63,92 R$ 1.917,60 

106 
Leite liquido tipo caixinha 1 lt de qualidade 
igual ou superior a Piracanjuba 

LT CEMIL 4170 R$ 4,60 R$ 19.182,00 

109 AÇAFRÃO 90 GR un GIZELE 420 R$ 3,30 R$ 1.386,00 

110 

ALHO Aparência fresca e sã, colhidos ao 
atingir o grau de evolução completo e 
perfeito estado de desenvolvimento. Isento 
de danos e defeitos de natureza física ou 
mecânica, terra aderente, sujidades, 
parasitas e larvas e defensivos agrícolas. 

KG CEASA 645 R$ 17,60 R$ 11.352,00 

111 

CANELA EM PO 90 GRO colorífico deve ser 
constituído de matéria prima de boa 
qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e 
sabor característico do produto; contendo 
no Maximo 10% de sal, de acordo com as 
normas vigentes. Acondicionado em saco de 
polietileno, íntegro, atóxico, resistente, 
vedado hermeticamente e limpo. 

UN GIZELE 310 R$ 3,30 R$ 1.023,00 

112 
Ketchup 400gr de qualidade igual ou 
superior a quero com validade mínima de 3 
meses a arte da data de entrega 

UN BONARA 43 R$ 4,50 R$ 193,50 

113 
Coentro em grão 100 gr com validade 
mínima de 3 meses a arti da data de entrega 

UN GIZELE 250 R$ 3,40 R$ 850,00 

114 
Colorau em pó 100 gr com validade mínima 
de 3 meses a parti da data de entrega 

UN GIZELE 510 R$ 3,35 R$ 1.708,50 

115 
Cominho moído 90 gr com validade mínima 
de 3 meses a parti da data de entrega 

UN GIZELE 40 R$ 3,30 R$ 132,00 

116 

SAL REFINADO Pacotes de 1kg, iodado, na 
embalagem deverá constar data da 
fabricação data de validade e número do lote 
do produto. 

KG NOSAL 340 R$ 1,40 R$ 476,00 

117 

Tempero alho e sal-  1 kg de qualidade igual 
ou superior a arisco com no máximo 62% de 
sódio, sem pimenta ou condimentos, pote 
com 01 kg. 

KG 
SABOR 

GOIANO 
335 R$ 9,90 R$ 3.316,50 

118 
Tempero completo sem pimenta 1 kg, de 
qualidade igual ou superior a arisco em pote 
plástico ou saco de polietileno. 

KG 
SABOR 

GOIANO 
205 R$ 11,90 R$ 2.439,50 

119 
Tempero completo sem pimenta 500 gr de 
qualidade igual ou superior a arisco em pote 
plástico ou saco de polietileno. 

KG 
SABOR 

GOIANO 
180 R$ 5,95 R$ 1.071,00 

120 

Vinagre - Branco, isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos e minerais 
estranhos, livre de sujidades, material 
terroso, e detritos de animais e vegetais, 
acondicionado em frasco plástico com tampa 
inviolável, hermeticamente fechado de 
750ML. 

UN NEVAL 120 R$ 4,60 R$ 552,00 

VALOR TOTAL:                                                                                                                                                   R$ 874.466,00 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
2.1 – O valor global do presente contrato é de R$ 874.466,00 (oitocentos e setenta e quatro 
mil, quatrocentos e sessenta e seis reais), a serem pagos mediante a emissão de notas ficais 
2.2 – Os pagamentos serão realizados no prazo de até 30 (trinta) dias úteis mediante a 
apresentação de nota fiscal/fatura que deverá conter obrigatoriamente o seguinte: 
 Produtos e respectivos quantitativos fornecidos; 
a) Preços unitários e totais de todos os produtos fornecidos; 
b) Preço total global líquido.  
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2.3 – Nenhum pagamento será efetuado à contratada antes de paga ou revelada eventual 
multa que lhe tenha sido aplicada. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO ATRASO DE PAGAMENTO 
3.1 – Havendo atraso no pagamento das parcelas por mais de 30 (trinta) dias, o reajuste será 
feito pelo índice do INPC ou outro índice oficial que vier a substituí-lo. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA 
4.1 – A entrega dos produtos deverá ser feita em no máximo de 48 (quarenta e oito) horas 
corridos e ininterruptos, contados imediatamente após o recebimento da solicitação, a qual 
deverá ser expedida por agente designado pela Contratante. 
4.2 – Os produtos serão recebidos da seguinte forma: 
Definitivamente, após a aferição da qualidade, quantidade e consequente aceitação. 
 
4.3 – Todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto, como tributos, embalagens, 
fretes, seguros encargos sociais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham incidir 
no preço proposto, por conta da empresa contratada. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO A VIGÊNCIA 
5.1 – Este contrato passará a vigorar a partir de sua assinatura e findar-se-á em 31 de 
dezembro de 2018, podendo ser prorrogado por acordo das partes, conforme determina a 
lei 8.666/93, mediante termo aditivo ou a critério da CONTRATANTE. 
5.2 – A data base do contrato é o dia 31 de Dezembro de 2019. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
6.1 – As despesas com a presente licitação correrão a cargo das seguintes Dotações 
Orçamentárias:  

MUNICIPIO 
12.306.0041.2.049.3.3.90.30 Manutenção da Merenda Escolar 

 
6.2 – Os recursos necessários aos pagamentos das despesas decorrentes deste processo 
serão oriundos do Tesouro Municipal. 
 
CLÀUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
7.1 – A administração designará fiscal para acompanhar a regular execução do contrato, 
fixando todo e qualquer pagamento submetido à certificação de perfeito e adequada 
execução do objeto contratual. 
 
CLÀUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES 
8.1 – Além das resultantes da Lei 8.666/93 a adjudicatária se obriga, nos termos deste 
Contrato, a: 
a) Executar fielmente o Contrato, de acordo com as cláusulas avençadas; 
b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em 
parte, o objeto deste contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução;  
c) A contratada deverá substituir os produtos entregues com eventuais defeitos de confecção 
ou que apresentarem qualquer adulteração de qualidade, defeitos ou incorreções em suas 
características, num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados imediatamente 
após a notificação da Contratante;  
d) A contratada deverá arcar com todas as despesas decorrentes da entrega bem como a 
troca de produtos, quando for o caso. 
e) Entregar os produtos embalados adequadamente e nas quantidades solicitadas; 
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f) O contratado fica obrigado nas mesmas condições de fornecimento, acréscimos ou 
supressões de até 25% (vinte e cinco) por cento do valor total da adjudicação; 
8.2 – A contratante obriga-se: 
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrário; 
c) Proceder ao pagamento do contrato, na forma e prazo pactuados; 
d) Comunicar, em tempo hábil, à contratada, a quantidade de materiais a serem fornecidos; 
e) Emitir as requisições respectivas, assinadas pela autoridade competente. 
 
CLÀUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
9.1 – O atraso injustificado na entrega dos produtos sujeitará a adjudicatária à multa de 
mora, no valor de 0,2% (dois décimo por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho, 
sem prejuízo das demais sanções. A multa será descontada dos pagamentos, ou ainda, se for 
o caso, cobrado judicialmente. 
9.2 – A Administração poderá garantida prévia defesa, aplicar à proponente vencedora as 
seguintes sanções: 
a) Advertência pelo atraso injustificado no fornecimento do objeto; 
b) Multa na forma prevista no item 9.2; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, pela inexecução parcial do 
fornecimento; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar a Administração Pública pelo tempo 
de perdurar os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação da contratada 
e depois de ressarcido os prejuízos resultantes, para a Administração pela inexecução total 
do fornecimento; 
e) A sanção prevista na alínea “d” é de competência exclusiva do Secretário da pasta, depois 
de facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 
abertura de vista.             
 
CLÀUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 
10.1 – O presente contrato poderá ser rescindido, independentemente de interpelação 
judicial ou extrajudicial, sem a CONTRATADA tenha direito a qualquer indenização quando: 
a) Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas: 
b) Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte sem previa ou expressa anuência 
da CONTRATANTE. 
 
 10.2 – O presente contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, quando atendidas às 
conveniências dos serviços e disponibilidade de recursos financeiros, tendo a CONTRATADA 
o direito de receber da CONTRATANTE, o valor dos serviços executados, até aquela data. 
 10.3 – Ao Gestor Municipal reserva-se o direito de no caso de não cumprimento do contrato 
a contento, transferi-lo a terceiros ou a executá-lo diretamente, sem que a CONTRATADA 
caiba qualquer recurso judicial ou extrajudicial. 
 
CLÀUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 
11.1 – Fica eleito o foro desta cidade, para dirimir todas as questões emergentes deste 
contrato, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
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11.2 – E assim por estarem justos combinados e contratados, assinam este instrumento, as 
partes, por seus representantes, na presença de testemunhas abaixo nomeadas. 

 
Campos Belos, 30 de Janeiro de 2019. 

 
 
 
 

WESLEY DE JESUS PEREIRA COSTA 
Gestor Municipal 

 

GEISA CORDEIRO DA SILVA VICTOR 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

 
 
 
 

CRISTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME  
CNPJ: 07.435.441/0001-65 

Contratada 
Testemunhas: 
 
1 - _________________________                                                2- ___________________________ 
 
 
CPF ________________________                                               CPF _________________________ 
 
 


