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SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

TERMO DE RECONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO 

Por este termo, reconheço e ratifico o ato de 
Dispensa de licitação, decorrente do processo n.º 
044/2017, cujo objeto consiste na contratação de 
empresa especializada para  fornecimento 
emergencial de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, destinado a 
atender as necessidades do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar - PNAE, nas modalidades de 
ensino fundamental, médio, pré-escola, creche, 
mais  educação, educação de jovens e adulto, 
projeto quilombola e atendimento educacional 
especializado deste município de Castanhal/Pará, 
por um período de 02(dois) meses, onde as 
empresas vencedoras foi a seguinte: 

A & GE SERVIÇO E COM. LTDA – ME, cujo 
valor global é de R$:185.595,00 

ALENCAR E SÁ COMERCIAL LTDA, cujo 
valor global é de R$:147.950,00 

AIKY COM. E DIST. LTDA, cujo valor global é 
de R$:14.535,00 

MASSARI NORTE COM. EIRELI, cujo valor 
global é de R$:195.800,00 

BOM BONS & DESCARTÁVEIS EIRELI, cujo 
valor global é de R$:149.290,00 

S. S. CARDOSO DIST. PROD. ALIMENT. 
EIRELI, cujo  valor global é de R$: 165.663,00 

FIS COMÉRCIAL LTDA, cujo valor global é 
R$:10.065,00   

Nos termos do art. 24, inciso IV da Lei nº 
8.666/93 e conforme Parecer Jurídico constante 
deste processo. 

Castanhal (Pa), 15 de maio de 2017 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
044/2017/PMC 

CONTRATO N.º 117/2017/PMC DE 
FORNECIMENTO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS QUE ENTRE SI FAZEM 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL-PMC E A EMPRESA A & 
GE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - 
ME, COMO ABAIXO SE DECLARA: 

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL – PMC, denominada 
neste ato como Contratante, com CNPJ/MF sob o 
n.º 05.121.991/0001-84, com sede nesta Cidade 
de Castanhal, Estado do Pará, na Av. Barão do Rio 
Branco, n.º 2232, Bairro: Centro-Castanhal/PA, 
neste ato representada por seu Prefeito Municipal, 
Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, 
arquiteto, portador da carteira de identidade n.º 
3217611 e do C.P.F n.º 057959822-53, residente e 
domiciliado à Rodovia BR 316 Km 60, Município de 
Castanhal/Pará e, a empresa A & GE SERVIÇOS 
E COMÉRCIO LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF nº 
09.135.197/0001-40, com sede à Rua: Tancredo 
Neves, nº 1021, bairro: São João Abaetetuba-PA. 
neste ato representado pelo seu proprietário, Sr. 
Hermenegildo dos Santos Cardoso, residente e 
domiciliado à Rua: Tancredo Neves, nº 1021, RG 
nº 1346789, CPF nº 087.793.762-15, doravante 
denominada Contratada, assinam o CONTRATO 
N.º 117/2017/PMC, que se regerá pelas 
disposições da Lei Federal n.º 10.520 de 

17/07/2002, Lei Complementar n.º 123 de 
14/12/2006, Lei Estadual nº 6.474 de 06/08/2002, 
regulamentada pelo Decreto nº 0199, de 
09/06/2003; Lei Estadual nº 5.416, de 11/12/86, 
naquilo que não conflitar com os citados 
dispositivos e, subsidiariamente pela Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, além das 
condições previstas na Dispensa de Licitação nº 
044/2017/PMC e seus anexos, como se aqui 
estivessem transcritos, aplicando-se 
supletivamente as normas de direito privado, 
mediante as cláusulas e condições seguintes, que 
reciprocamente se outorgam e se obrigam. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E 
AMPARO LEGAL 

O presente Contrato Administrativo decorre da 
dispensa de licitação n° 044/2017/PMC, 
devidamente homologado e adjudicado pelo 
Prefeito Municipal o Sr. PEDRO COELHO DA 
MOTA FILHO à Contratada, tendo por Objeto o 
fornecimento de Gêneros Alimentícios perecíveis e 
não perecíveis, destinado ao Programa Nacional 
de Alimentação Escolar- PNAE, nas modalidades 
de Ensino Fundamental, Médio, Pré-escola, 
Creche, Mais Educação, Educação de Jovens e 
Adultos, Projeto Quilombola e Atendimento 
Educacional Especializado deste Município de 
Castanhal/PA, por um período de 02(dois) meses, 
conforme  especificações consoante na planilha 
em anexo. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, LOCAL 
DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 
CONTRATUAL 

2.1. O fornecimento dos Gêneros Alimentícios 
mencionado na Cláusula anterior, dar-se-á durante 
a vigência deste Contrato, a contar de sua 
assinatura, no prazo máximo de até o 5º (quinto) 
dia útil dos meses para entrega dos produtos não 
perecíveis, conforme Anexo I deste Edital, a ser 
efetuado no Depósito da Merenda Escolar da 
Secretaria Municipal de Educação, de 2ª a 6ª feira, 
de 08:00 às 14:00 horas, excetuando-se também 
os dias facultados (sem expediente no órgão) e 
feriados e para os produtos perecíveis, 
semanalmente, nos meses de entrega constantes 
do Anexo I deste Edital, a ser efetuado nas 
Escolas da Zona Rural e Urbana deste Município, 
conforme Cronograma de Entrega a ser 
fornecimento no ato da solicitação. 

2.2. Na eventualidade de se verificar falhas ou 
imperfeições que impeçam o recebimento dos 
gêneros alimentícios, a Contratada providenciará 
as medidas saneadoras, o que deverá ocorrer no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sendo de 
sua inteira responsabilidade todas as despesas 
oriundas de devolução e reposição, inclusive 
quanto ao novo prazo de entrega. 

2.3. A Contratada será responsável pelo 
transporte e entrega dos produtos, desde a sua 
origem até o endereço definido no item 2.1 acima, 
sem quaisquer complementos nos preços 
contratados ou pagamento adicional referente a 
frete. 

2.4. Não serão motivos para dilatação dos 
prazos contratuais acima, decorrentes de atrasos 
na entrega de materiais por parte de eventuais 
subfornecedores da Contratada, a qual assume 
assim a integral responsabilidade decorrente deste 
ajuste, salvo por motivo de força maior ou caso 
fortuito devidamente comprovado. 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇOS, 
CONDIÇÕES   DE PAGAMENTOS E CRITÉRIOS 
DE     REAJUSTAMENTOS 

3.1. A Contratante pagará à Contratada pela 
aquisição do Objeto deste Contrato, o preço global 
de R$185.595,00(cento e oitenta e cinco mil 
quinhentos e noventa e cinco reais). 

3.2. O prazo para pagamento, após o 
recebimento dos gêneros alimentícios e aceite da 
Nota Fiscal pela Secretaria Municipal de 
Educação/SEMED, efetivar-se-á em até 05 (cinco) 
dias úteis, após o repasse dos recursos financeiros 
do programa, ocorrerá mediante Ordem Bancária 
e/ou Cheque Nominal em favor da Contratada. 

3.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou 
circunstâncias que impeçam o pagamento da 
despesa, aquela será devolvida ao contratado, e o 
pagamento ficará pendente até que o mesmo 
providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 
a regularização da situação ou reapresentação do 
documento fiscal não acarretando qualquer ônus a 
Contratante.  

3.4. Caso a Contratada seja optante pelo 
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, 
juntamente com a Nota Fiscal, a devida 
comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte 
dos tributos e contribuições, conforme legislação 
em vigor. 

3.5. Para execução do pagamento de que trata 
o item 3.3 acima, a Contratada deverá fazer 
constar na Nota Fiscal correspondente, emitida 
sem rasura, em letra bem legível, em nome da 
Contratante, informando o número de sua conta 
bancária, o nome do Banco e a respectiva 
Agência. 

3.6. Não haverá reajustamento de preços, 
durante a vigência deste Contrato.  

3.6.1. Na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis ou previsíveis porém de 
conseqüências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em 
caso de força maior, caso fortuito, ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual, a relação que as 
partes pactuaram inicialmente entre os encargos 
da Contratada e a retribuição da Contratante para 
a justa remuneração dos fornecimentos, o Contrato 
poderá ser revisado, objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômico - financeiro inicial do ajuste. 

3.6.2. Quaisquer tributos ou encargos legais 
criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando 
ocorridas após a data de apresentação da 
proposta, de comprovada repercussão nos preços 
contratados, poderão implicar na revisão destes 
para mais ou menos, conforme o caso. 

3.6.3. Na hipótese de solicitação de revisão 
dos preços pela Contratada, esta deverá 
demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-
financeiro do Contrato, por meio de apresentação 
de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a 
mesma metodologia da planilha apresentada para 
assinatura do Contrato e documentação correlata 
(lista de preços da fonte produtora e/ou 
transportadora, notas fiscais de aquisição de 
produtos e/ou matérias-primas, etc), que 
comprovem que a contratação tornou-se inviável 
nas condições inicialmente avençadas. 
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3.6.4. Fica facultado à Contratante realizar 
ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em 
conjunto com a análise dos requisitos dos itens 
anteriores, a decisão quanto a revisão dos preços 
pactuados. 

3.6.5. A eventual autorização da revisão dos 
preços contratuais será concedida após a análise 
técnica e jurídica da Contratante, a partir da data 
do efetivo desequilíbrio da equação econômico-
financeira, apurada em processo administrativo. 

3.6.6. Enquanto eventuais solicitações de 
revisão dos preços pactuados estiverem sendo 
analisadas, a Contratada não poderá suspender o 
fornecimento dos produtos contratados e o 
pagamento será realizado ao preço vigente. 

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO 
CONTRATUAL E ALTERAÇÕES 

4.1. Para fins de vigência contratual, o 
presente instrumento tem seu início em 15/05/2017 
e, seu término em 15/07/2017, correspondendo a 
02 (dois) meses. 

4.2. O Contrato, na forma do Edital, poderá, 
durante a sua vigência, ser renovado e/ou 
prorrogado por igual período, conforme disposição 
da Lei No 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
mediante manifestação das partes e, desde que 
haja interesse das partes e dotação orçamentária 
disponível. 

4.3. A Contratante poderá solicitar 
modificações, acréscimos ou reduções na 
aquisição Objeto deste Contrato, desde que, após 
consulta à Contratada, os mesmos sejam 
considerados viáveis. 

4.4. Se tais modificações ou alterações 
repercutirem no preço pactuado na cláusula quarta 
ou no prazo de entrega contratual, serão 
acordados ajustes apropriados, que deverão ser 
formalizados através do Termo Aditivo. 

4.4.1. As modificações que implicarem em 
aumento do preço pactuado na cláusula quarta não 
excederão à 25% (vinte e cinco por cento) do 
referido preço. 

CLÁUSULA QUINTA – RECURSOS 
ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

5.1 – Os recursos orçamentários necessários 
ao adimplemento das obrigações decorrentes da 
contratação, Objeto desta licitação, correrão à 
conta dos recursos para o exercício de 2017, 
consignados nos seguintes orçamentos: 

Exercício Financeiro: 2017 
0606 – Secretaria Municipal de Educação. 
12.306.0015.2.016 – Manutenção do 

Programa de Alimentação Escolar. 
3.3.90.30.00 – Material de consumo. 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES 

DAS PARTES 
6.1. A Contratada obriga-se a: 
6.1.1. responsabilizar-se integralmente pelo 

fornecimento contratado, bem como pela 
legislação vigente inerente ao objeto contratual. 

6.1.2. entregar o material Objeto deste ajuste, 
de acordo com as normas de segurança, de 
transporte, de armazenagem e acondicionamento.  

6.1.3. pagar, como única Contratada 
empregadora, todos os tributos, encargos sociais, 
trabalhistas e previdenciários incidentes sobre o 
custo da mão-de-obra ou materiais fornecidos, de 
competência da União, dos Estados e dos 
Municípios bem como os referentes ao respectivo 
seguro de acidente de trabalho, que porventura 
venham a incidir ou incorrer durante a execução 
deste Contrato. 

6.1.4. não executar qualquer alteração ou 
acréscimo no fornecimento contratado sem 
autorização escrita da Contratante. 

6.1.5. a Contratada é vedado, sob as penas da 
Lei, prestar quaisquer informações a terceiros 
sobre a natureza ou o andamento do fornecimento 
objeto deste Contrato, bem como divulgar, através 
de quaisquer meios de comunicação, dados e 
informes relativos ao mesmo, à tecnologia adotada 
e à documentação envolvida, salvo por expressa 
autorização da Contratante. 

6.1.6. fornecer, a qualquer momento, todas as 
informações de interesse para o fornecimento 
contratado que a Contratante julgue necessário 
conhecer ou analisar. 

6.1.7. prestar esclarecimentos a Contratante 
sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 
envolvam, independentemente de solicitação. 

6.1.8. em nenhuma hipótese veicular 
publicidade ou qualquer outra informação acerca 
do fornecimento objeto deste Contrato, sem prévia 
autorização da Contratante. 

6.1.9. manter durante toda a execução do 
Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na dispensa de 
licitação n.° 044/2017/PMC. 

6.1.10. a Contratada é obrigada a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do Contrato. 

6.1.11. responder, diretamente por quaisquer 
perdas, danos ou prejuízos que vier a causar à 
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua 
ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução  
deste Contrato, independentemente de outras 
cominações contratuais ou legais a que estiver 
sujeita. 

6.2. A Contratante obriga-se a: 
6.2.1. prestar à Contratada todos os 

esclarecimentos necessários ao fornecimento 
contratado. 

6.2.2. efetuar os pagamentos devidos nos 
termos constantes da CLÁUSULA TERCEIRA. 

6.2.3. acompanhar e supervisionar a execução 
do fornecimento contratado, visando o atendimento 
das normas, especificações e instruções 
estabelecidas neste Contrato e no Edital da 
Dispensa de Licitação n.° 044/2017/PMC, e na 
legislação em vigor. 

6.2.4. aplicar ao Contratado, as penalidades 
previstas nas leis que regem a matéria e, 
especificamente este Contrato, pelo 
descumprimento de suas cláusulas. 

6.2.5. transmitir as suas ordens e instruções 
por escrito, salvo em situações de urgência ou 
emergência, sendo-lhe reservado o direito de 
solicitar da Contratada, por escrito, a posterior 
confirmação de ordens ou instruções verbais. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA 
SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU 
TRANSFERÊNCIA 

7.1. Não será permitida a sub-contratação, 
cessão ou transferência total ou parcial do objeto 
do Contrato. 

CLÁUSULA OITAVA – DO PESSOAL 
8.1. O pessoal que a Contratada empregar 

para a execução do fornecimento ora avençado 
não terá relação de emprego com a Contratante e 
desta não poderá demandar quaisquer 
pagamentos. No caso de vir a Contratante a ser 

acionada judicialmente, a Contratada a ressarcirá 
de toda e qualquer despesa que, em decorrência 
disso venha a desembolsar. 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
1 – A Administração poderá aplicar ao 

Contratado, assegurada a defesa prévia pelo prazo 
de 05 (cinco) dias, as seguintes penalidades: 

advertência; 
multa de mora de 0,3% (três décimos por 

cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, na 
entrega do objeto, incidente sobre o valor total da 
fatura, contado a partir da solicitação de entrega do 
bem encaminhada pela Administração; 

multa de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta 
por cento) sobre o valor do fornecimento, quando 
decorridos 30 dias, ou mais, de atraso; 

suspensão temporária de participação e 
impedimento de contratar com a Administração por 
prazo não superior a cinco anos, bem como 
aplicação de multa de 10% (dez por cento) 
incidente sobre o valor total do fornecimento, no 
caso de recusa em assinar o contrato ou retirar a 
Nota de Empenho; 

e) declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição 
prevista no item anterior, ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que publicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes, e depois 
de decorrido o prazo da sanção aplicada. 

 
2 – Se o licitante fornecedor não recolher o 

valor da multa que porventura lhe for aplicada, com 
amparo na letra “a” do item anterior, dentro de 05 
(cinco) dias a contar da data da intimação, a 
respectiva importância será automaticamente 
descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de 
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, até 
o limite de 30% (trinta por cento). 

 
3 – Poderão, ainda, ser aplicadas as penas de 

advertência ou suspensão temporária de 
participação e impedimento de contratar, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa, física ou 
jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no 
art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO DO 
CONTRATO 

10.1. As partes identificadas neste ato 
acordam que o presente Contrato poderá ser 
rescindido: 

10.1.1. unilateralmente, nos casos 
enumerados no inciso I, do Art. 79, da Lei nº 
8.666/93. 

10.1.2. judicialmente, nos termos da legislação 
processual. 

10.1.3. amigavelmente, por acordo entre as 
partes, desde que haja conveniência à 
Administração. 

10.2. A rescisão deste Contrato implicará 
retenção de créditos decorrentes da contratação, 
até o limite dos prejuízos causados a Contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORÇA 
MAIOR 

11.1. As obrigações mútuas ora ajustadas 
suspender-se-ão quando  no desenvolvimento dos 
fornecimentos ocorrerem circunstâncias fortuitas, 
alheias ao controle e à ação das partes 
Contratantes, causadas por motivos de força 
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maior, conforme previsto no artigo 393, do novo 
Código Civil Brasileiro, e desde que a sua 
ocorrência seja comprovada e alegada no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas. 

11.2. Entende-se por motivo de força maior: 
greve da categoria profissional, epidemias, 
acontecimentos e outros eventos análogos que 
escapem ao controle razoável dos Contratantes 
que, mesmo agindo diligentemente, não consigam 
impedir a sua ocorrência. 

11.3. A Contratada deverá comunicar a 
Contratante por escrito e comprovar qualquer 
evento de caso fortuito ou de força maior, no prazo 
de 10 (dez) dias de sua ocorrência, sob pena de 
decair do direito de invocar o disposto no item 
acima. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – 
TRIBUTOS, SEGUROS E CONTRIBUIÇÕES 

12.1. Todos os tributos, seguros e 
contribuições que incidam ou venham a incidir 
sobre o Objeto do presente Contrato, assim como 
sobre a mão-de-obra necessária à sua execução, 
são de inteira responsabilidade da Contratada, que 
se compromete a, no término do ajuste e, sempre 
que solicitado pela Contratante, apresentar as 
correspondentes Certidões de Quitação de 
Tributos ou os Certificados de Regularidade da 
Previdência Social, bem como do FGTS, sob pena 
de retenção das importâncias que lhe forem 
devidas. 

12.2. Fica expressamente convencionado que, 
se porventura a Contratante for autuada, 
notificada, intimada ou condenada, em razão do 
não pagamento em época própria de qualquer 
obrigação atribuível à Contratado por força deste 
Contrato, ou que, à critério das autoridades 
competentes, possa vir a ser imputado a PMC na 
condição de co-responsável, seja de natureza 
fiscal, trabalhista, previdenciário ou de qualquer 
outra espécie, mesmo após o término do Contrato 
em tela, assistir-lhe-á o direito de reter os 
pagamentos devidos, até que a Contratada 
satisfaça a respectiva obrigação, liberando a 
Contratante da autuação, notificação, intimação ou 
condenação. 

12.3. Caso já tenham sido liberados pela 
Contratante todos os pagamentos e importâncias 
devidos à Contratada, assistirá a PMC o direito de 
cobrar tais obrigações da Contratada, 
consideradas e qualificadas, desde já, como dívida 
líquida e certa, cobrável por processo de execução 
na forma da Lei Processual Civil, servindo o 
presente instrumento como título hábil à referida 
cobrança. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA 
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

13.1. Conforme artigo 67, da Lei No 8.666/93, 
a prestação do fornecimento contratado será 
Objeto de acompanhamento, controle, fiscalização 
e avaliação por representante da Contratante, na 
qualidade de Fiscal do Contrato, com atribuições 
específicas, especialmente designado para tal fim 
e, aceitas pela Contratada. 

13.2. A fiscalização será exercida no interesse 
da Administração e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante 
terceiros, por quaisquer irregularidades e, a sua 
ocorrência, não implica co-responsabilidade da 
Contratante ou de seus agentes e prepostos. 

13.3. Quaisquer exigências da fiscalização 
inerentes ao Objeto do Contrato e que, legais ou 
julgadas procedentes, deverão ser prontamente 

atendidas pela Contratada, sem ônus para a 
Contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS 
PARTES E DA VINCULAÇÃO 

14.1. Integram o presente Contrato, como se 
aqui estivessem transcritos: a proposta da 
Contratada, o instrumento convocatório da licitação 
com todos os seus anexos, em nome de Prefeitura 
Municipal de Castanhal. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - REGISTRO E 
PUBLICAÇÃO 

15.1. Este Contrato será publicado em extrato 
no Diário Oficial, segundo os prazos determinados 
na legislação vigente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 
Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios 

ou questões outras decorrentes deste Contrato, 
fica declarado competente o Foro de Castanhal, 
com a renúncia de qualquer outro, especial, 
privilegiado ou de eleição, que tenham ou venham 
a ter. 

E por estarem justos e contratados, assinam a 
presente Contrato em 03 (três) vias, de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo 
qualificadas, para que sejam produzidos os efeitos 
legais e jurídicos pretendidos. 

Castanhal (PA), 15 de maio de 2017 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL - 

PMC 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

PREFEITO MUNICIPAL 
CONTRATANTE 

A & GE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME 
HERMENEGIDO DOS SANTOS CARDOSO 

PROPRIETÁRIO 
TESTEMUNHAS: 
1ª _____________________________ 
CPF No   
2ª _____________________________ 
CPF No   

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
044/2017/PMC 

CONTRATO N.º 118/2017/PMC DE 
FORNECIMENTO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS QUE ENTRE SI FAZEM 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL-PMC E A EMPRESA AIKY 
COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, 
COMO ABAIXO SE DECLARA: 

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL – PMC, denominada 
neste ato como Contratante, com CNPJ/MF sob o 
n.º 05.121.991/0001-84, com sede nesta Cidade 
de Castanhal, Estado do Pará, na Av. Barão do Rio 
Branco, n.º 2232, Bairro: Centro-Castanhal/PA, 
neste ato representada por seu Prefeito Municipal, 
Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, 
arquiteto, portador da carteira de identidade n.º 
3217611 e do C.P.F n.º 057959822-53, residente e 
domiciliado à Rodovia BR 316 Km 60, Município de 
Castanhal/Pará e, a empresa AIKY COMÉRCIO E 
DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 
04.848.586/0001-08, com sede à Av. Presidente 
Vargas, nº 3685, neste ato representado pelo seu 
Sócio-gerente, Sr. Jose Isaias de Albuquerque 
Cabral, residente e domiciliado à Av. Barão do Rio 
Branco, nº 1515, RG nº 8365 OAB/PA, CPF nº 
473.719.944-34, doravante denominada 
Contratada, assinam o CONTRATO N.º 
118/2017/PMC, que se regerá pelas disposições 
da Lei Federal n.º 10.520 de 17/07/2002, Lei 

Complementar n.º 123 de 14/12/2006, Lei Estadual 
nº 6.474 de 06/08/2002, regulamentada pelo 
Decreto nº 0199, de 09/06/2003; Lei Estadual nº 
5.416, de 11/12/86, naquilo que não conflitar com 
os citados dispositivos e, subsidiariamente pela Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
além das condições previstas na Dispensa de 
Licitação nº 044/2017/PMC e seus anexos, como 
se aqui estivessem transcritos, aplicando-se 
supletivamente as normas de direito privado, 
mediante as cláusulas e condições seguintes, que 
reciprocamente se outorgam e se obrigam. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E 
AMPARO LEGAL 

O presente Contrato Administrativo decorre da 
dispensa de licitação n° 044/2017/PMC, 
devidamente reconhecido e retificado pelo Prefeito 
Municipal o Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, à 
Contratada, tendo por Objeto o fornecimento de 
Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis,  
destinado ao Programa Nacional de Alimentação 
Escolar- PNAE, nas modalidades de Ensino 
Fundamental, Médio, Pré-escola, Creche, Mais 
Educação, Educação de Jovens e Adultos, Projeto 
Quilombola e Atendimento Educacional 
Especializado deste Município de Castanhal/PA, 
por um período de 02(dois) meses, conforme  
especificações consoante na planilha em anexo. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, LOCAL 
DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 
CONTRATUAL 

2.1. O fornecimento dos Gêneros Alimentícios 
mencionado na Cláusula anterior, dar-se-á durante 
a vigência deste Contrato, a contar de sua 
assinatura, no prazo máximo de até o 5º (quinto) 
dia útil dos meses para entrega dos produtos não 
perecíveis, conforme Anexo I deste Edital, a ser 
efetuado no Depósito da Merenda Escolar da 
Secretaria Municipal de Educação, de 2ª a 6ª feira, 
de 08:00 às 14:00 horas, excetuando-se também 
os dias facultados (sem expediente no órgão) e 
feriados e para os produtos perecíveis, 
semanalmente, nos meses de entrega constantes 
do Anexo I deste Edital, a ser efetuado nas 
Escolas da Zona Rural e Urbana deste Município, 
conforme Cronograma de Entrega a ser 
fornecimento no ato da solicitação. 

2.2. Na eventualidade de se verificar falhas ou 
imperfeições que impeçam o recebimento dos 
gêneros alimentícios, a Contratada providenciará 
as medidas saneadoras, o que deverá ocorrer no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sendo de 
sua inteira responsabilidade todas as despesas 
oriundas de devolução e reposição, inclusive 
quanto ao novo prazo de entrega. 

2.3. A Contratada será responsável pelo 
transporte e entrega dos produtos, desde a sua 
origem até o endereço definido no item 2.1 acima, 
sem quaisquer complementos nos preços 
contratados ou pagamento adicional referente a 
frete. 

2.4. Não serão motivos para dilatação dos 
prazos contratuais acima, decorrentes de atrasos 
na entrega de materiais por parte de eventuais 
subfornecedores da Contratada, a qual assume 
assim a integral responsabilidade decorrente deste 
ajuste, salvo por motivo de força maior ou caso 
fortuito devidamente comprovado. 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, 
CONDIÇÕES   DE PAGAMENTOS E CRITÉRIOS 
DE     REAJUSTAMENTOS 
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3.1. A Contratante pagará à Contratada pela 
aquisição do Objeto deste Contrato, o preço global 
de R$14.535,00 (catorze mil quinhentos e trinta e 
cinco reais). 

3.2. O prazo para pagamento, após o 
recebimento dos gêneros alimentícios e aceite da 
Nota Fiscal pela Secretaria Municipal de 
Educação/SEMED, efetivar-se-á em até 05 (cinco) 
dias úteis, após o repasse dos recursos financeiros 
do programa, ocorrerá mediante Ordem Bancária 
e/ou Cheque Nominal em favor da Contratada. 

3.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou 
circunstâncias que impeçam o pagamento da 
despesa, aquela será devolvida ao contratado, e o 
pagamento ficará pendente até que o mesmo 
providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 
a regularização da situação ou reapresentação do 
documento fiscal não acarretando qualquer ônus a 
Contratante.  

3.4. Caso a Contratada seja optante pelo 
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, 
juntamente com a Nota Fiscal, a devida 
comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte 
dos tributos e contribuições, conforme legislação 
em vigor. 

3.5. Para execução do pagamento de que trata 
o item 3.3 acima, a Contratada deverá fazer 
constar na Nota Fiscal correspondente, emitida 
sem rasura, em letra bem legível, em nome da 
Contratante, informando o número de sua conta 
bancária, o nome do Banco e a respectiva 
Agência. 

3.6. Não haverá reajustamento de preços, 
durante a vigência deste Contrato.  

3.6.1. Na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis ou previsíveis porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em 
caso de força maior, caso fortuito, ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual, a relação que as 
partes pactuaram inicialmente entre os encargos 
da Contratada e a retribuição da Contratante para 
a justa remuneração dos fornecimentos, o Contrato 
poderá ser revisado, objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômico - financeiro inicial do ajuste. 

3.6.2. Quaisquer tributos ou encargos legais 
criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando 
ocorridas após a data de apresentação da 
proposta, de comprovada repercussão nos preços 
contratados, poderão implicar na revisão destes 
para mais ou menos, conforme o caso. 

3.6.3. Na hipótese de solicitação de revisão 
dos preços pela Contratada, esta deverá 
demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-
financeiro do Contrato, por meio de apresentação 
de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a 
mesma metodologia da planilha apresentada para 
assinatura do Contrato e documentação correlata 
(lista de preços da fonte produtora e/ou 
transportadora, notas fiscais de aquisição de 
produtos e/ou matérias-primas, etc), que 
comprovem que a contratação tornou-se inviável 
nas condições inicialmente avençadas. 

3.6.4. Fica facultado à Contratante realizar 
ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em 
conjunto com a análise dos requisitos dos itens 

anteriores, a decisão quanto a revisão dos preços 
pactuados. 

3.6.5. A eventual autorização da revisão dos 
preços contratuais será concedida após a análise 
técnica e jurídica da Contratante, a partir da data 
do efetivo desequilíbrio da equação econômico-
financeira, apurada em processo administrativo. 

3.6.6. Enquanto eventuais solicitações de 
revisão dos preços pactuados estiverem sendo 
analisadas, a Contratada não poderá suspender o 
fornecimento dos produtos contratados e o 
pagamento será realizado ao preço vigente. 

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO 
CONTRATUAL E ALTERAÇÕES 

4.1. Para fins de vigência contratual, o 
presente instrumento tem seu início em 15/05/2017 
e, seu término em 15/07/2017, correspondendo a 
02(dois) meses. 

4.2. O Contrato, na forma do Edital, poderá, 
durante a sua vigência, ser renovado e/ou 
prorrogado por igual período, conforme disposição 
da Lei No 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
mediante manifestação das partes e, desde que 
haja interesse das partes e dotação orçamentária 
disponível. 

4.3. A Contratante poderá solicitar 
modificações, acréscimos ou reduções na 
aquisição Objeto deste Contrato, desde que, após 
consulta à Contratada, os mesmos sejam 
considerados viáveis. 

4.4. Se tais modificações ou alterações 
repercutirem no preço pactuado na cláusula quarta 
ou no prazo de entrega contratual, serão 
acordados ajustes apropriados, que deverão ser 
formalizados através do Termo Aditivo. 

4.4.1. As modificações que implicarem em 
aumento do preço pactuado na cláusula quarta não 
excederão à 25% (vinte e cinco por cento) do 
referido preço. 

CLÁUSULA QUINTA – RECURSOS 
ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

5.1 – Os recursos orçamentários necessários 
ao adimplemento das obrigações decorrentes da 
contratação, Objeto desta licitação, correrão à 
conta dos recursos para o exercício de 2017, 
consignados nos seguintes orçamentos: 

Exercício Financeiro: 2017 
0606 – Secretaria Municipal de Educação. 
12.306.0015.2.016 – Manutenção do 

Programa de Alimentação Escolar. 
3.3.90.30.00 – Material de consumo.  
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES 

DAS PARTES 
6.1. A Contratada obriga-se a: 
6.1.1. responsabilizar-se integralmente pelo 

fornecimento contratado, bem como pela 
legislação vigente inerente ao objeto contratual. 

6.1.2. entregar o material Objeto deste ajuste, 
de acordo com as normas de segurança, de 
transporte, de armazenagem e acondicionamento.  

6.1.3. pagar, como única Contratada 
empregadora, todos os tributos, encargos sociais, 
trabalhistas e previdenciários incidentes sobre o 
custo da mão-de-obra ou materiais fornecidos, de 
competência da União, dos Estados e dos 
Municípios bem como os referentes ao respectivo 
seguro de acidente de trabalho, que porventura 
venham a incidir ou incorrer durante a execução 
deste Contrato. 

6.1.4. não executar qualquer alteração ou 
acréscimo no fornecimento contratado sem 
autorização escrita da Contratante. 

6.1.5. a Contratada é vedado, sob as penas da 
Lei, prestar quaisquer informações a terceiros 
sobre a natureza ou o andamento do fornecimento 
objeto deste Contrato, bem como divulgar, através 
de quaisquer meios de comunicação, dados e 
informes relativos ao mesmo, à tecnologia adotada 
e à documentação envolvida, salvo por expressa 
autorização da Contratante. 

6.1.6. fornecer, a qualquer momento, todas as 
informações de interesse para o fornecimento 
contratado que a Contratante julgue necessário 
conhecer ou analisar. 

6.1.7. prestar esclarecimentos a Contratante 
sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 
envolvam, independentemente de solicitação. 

6.1.8. em nenhuma hipótese veicular 
publicidade ou qualquer outra informação acerca 
do fornecimento objeto deste Contrato, sem prévia 
autorização da Contratante. 

6.1.9. manter durante toda a execução do 
Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na dispensa de 
licitação n.° 044/2017/PMC. 

6.1.10. a Contratada é obrigada a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do Contrato. 

6.1.11. responder, diretamente por quaisquer 
perdas, danos ou prejuízos que vier a causar à 
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua 
ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução  
deste Contrato, independentemente de outras 
cominações contratuais ou legais a que estiver 
sujeita. 

6.2. A Contratante obriga-se a: 
6.2.1. prestar à Contratada todos os 

esclarecimentos necessários ao fornecimento 
contratado. 

6.2.2. efetuar os pagamentos devidos nos 
termos constantes da CLÁUSULA TERCEIRA. 

6.2.3. acompanhar e supervisionar a execução 
do fornecimento contratado, visando o atendimento 
das normas, especificações e instruções 
estabelecidas neste Contrato e no Edital da 
Dispensa de Licitação n.° 044/2017/PMC, e na 
legislação em vigor. 

6.2.4. aplicar ao Contratado, as penalidades 
previstas nas leis que regem a matéria e, 
especificamente este Contrato, pelo 
descumprimento de suas cláusulas. 

6.2.5. transmitir as suas ordens e instruções 
por escrito, salvo em situações de urgência ou 
emergência, sendo-lhe reservado o direito de 
solicitar da Contratada, por escrito, a posterior 
confirmação de ordens ou instruções verbais. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA 
SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU 
TRANSFERÊNCIA 

7.1. Não será permitida a sub-contratação, 
cessão ou transferência total ou parcial do objeto 
do Contrato. 

CLÁUSULA OITAVA – DO PESSOAL 
8.1. O pessoal que a Contratada empregar 

para a execução do fornecimento ora avençado 
não terá relação de emprego com a Contratante e 
desta não poderá demandar quaisquer 
pagamentos. No caso de vir a Contratante a ser 
acionada judicialmente, a Contratada a ressarcirá 
de toda e qualquer despesa que, em decorrência 
disso venha a desembolsar. 
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CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
1 – A Administração poderá aplicar ao 

Contratado, assegurada a defesa prévia pelo prazo 
de 05 (cinco) dias, as seguintes penalidades: 

advertência; 
multa de mora de 0,3% (três décimos por 

cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, na 
entrega do objeto, incidente sobre o valor total da 
fatura, contado a partir da solicitação de entrega do 
bem encaminhada pela Administração; 

multa de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta 
por cento) sobre o valor do fornecimento, quando 
decorridos 30 dias, ou mais, de atraso; 

suspensão temporária de participação e 
impedimento de contratar com a Administração por 
prazo não superior a cinco anos, bem como 
aplicação de multa de 10% (dez por cento) 
incidente sobre o valor total do fornecimento, no 
caso de recusa em assinar o contrato ou retirar a 
Nota de Empenho; 

e) declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição 
prevista no item anterior, ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que publicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes, e depois 
de decorrido o prazo da sanção aplicada. 

2 – Se o licitante fornecedor não recolher o 
valor da multa que porventura lhe for aplicada, com 
amparo na letra “a” do item anterior, dentro de 05 
(cinco) dias a contar da data da intimação, a 
respectiva importância será automaticamente 
descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de 
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, até 
o limite de 30% (trinta por cento). 

3 – Poderão, ainda, ser aplicadas as penas de 
advertência ou suspensão temporária de 
participação e impedimento de contratar, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa, física ou 
jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no 
art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO DO 
CONTRATO 

10.1. As partes identificadas neste ato 
acordam que o presente Contrato poderá ser 
rescindido: 

10.1.1. unilateralmente, nos casos 
enumerados no inciso I, do Art. 79, da Lei nº 
8.666/93. 

10.1.2. judicialmente, nos termos da legislação 
processual. 

10.1.3. amigavelmente, por acordo entre as 
partes, desde que haja conveniência à 
Administração. 

10.2. A rescisão deste Contrato implicará 
retenção de créditos decorrentes da contratação, 
até o limite dos prejuízos causados a Contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORÇA 
MAIOR 

11.1. As obrigações mútuas ora ajustadas 
suspender-se-ão quando no desenvolvimento dos 
fornecimentos ocorrerem circunstâncias fortuitas, 
alheias ao controle e à ação das partes 
Contratantes, causadas por motivos de força 
maior, conforme previsto no artigo 393, do novo 
Código Civil Brasileiro, e desde que a sua 
ocorrência seja comprovada e alegada no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas. 

11.2. Entende-se por motivo de força maior: 
greve da categoria profissional, epidemias, 
acontecimentos e outros eventos análogos que 
escapem ao controle razoável dos Contratantes 
que, mesmo agindo diligentemente, não consigam 
impedir a sua ocorrência. 

11.3. A Contratada deverá comunicar a 
Contratante por escrito e comprovar qualquer 
evento de caso fortuito ou de força maior, no prazo 
de 10 (dez) dias de sua ocorrência, sob pena de 
decair do direito de invocar o disposto no item 
acima. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – 
TRIBUTOS, SEGUROS E CONTRIBUIÇÕES 

12.1. Todos os tributos, seguros e 
contribuições que incidam ou venham a incidir 
sobre o Objeto do presente Contrato, assim como 
sobre a mão-de-obra necessária à sua execução, 
são de inteira responsabilidade da Contratada, que 
se compromete a, no término do ajuste e, sempre 
que solicitado pela Contratante, apresentar as 
correspondentes Certidões de Quitação de 
Tributos ou os Certificados de Regularidade da 
Previdência Social, bem como do FGTS, sob pena 
de retenção das importâncias que lhe forem 
devidas. 

12.2. Fica expressamente convencionado que, 
se porventura a Contratante for autuada, 
notificada, intimada ou condenada, em razão do 
não pagamento em época própria de qualquer 
obrigação atribuível à Contratado por força deste 
Contrato, ou que, à critério das autoridades 
competentes, possa vir a ser imputado a PMC na 
condição de co-responsável, seja de natureza 
fiscal, trabalhista, previdenciário ou de qualquer 
outra espécie, mesmo após o término do Contrato 
em tela, assistir-lhe-á o direito de reter os 
pagamentos devidos, até que a Contratada 
satisfaça a respectiva obrigação, liberando a 
Contratante da autuação, notificação, intimação ou 
condenação. 

12.3. Caso já tenham sido liberados pela 
Contratante todos os pagamentos e importâncias 
devidos à Contratada, assistirá a PMC o direito de 
cobrar tais obrigações da Contratada, 
consideradas e qualificadas, desde já, como dívida 
líquida e certa, cobrável por processo de execução 
na forma da Lei Processual Civil, servindo o 
presente instrumento como título hábil à referida 
cobrança. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA 
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

13.1. Conforme artigo 67, da Lei No 8.666/93, 
a prestação do fornecimento contratado será 
Objeto de acompanhamento, controle, fiscalização 
e avaliação por representante da Contratante, na 
qualidade de Fiscal do Contrato, com atribuições 
específicas, especialmente designado para tal fim 
e, aceitas pela Contratada. 

13.2. A fiscalização será exercida no interesse 
da Administração e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante 
terceiros, por quaisquer irregularidades e, a sua 
ocorrência, não implica co-responsabilidade da 
Contratante ou de seus agentes e prepostos. 

13.3. Quaisquer exigências da fiscalização 
inerentes ao Objeto do Contrato e que, legais ou 
julgadas procedentes, deverão ser prontamente 
atendidas pela Contratada, sem ônus para a 
Contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS 
PARTES E DA VINCULAÇÃO 

14.1. Integram o presente Contrato, como se 
aqui estivessem transcritos: a proposta da 
Contratada, o instrumento convocatório da licitação 
com todos os seus anexos, em nome de Prefeitura 
Municipal de Castanhal. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - REGISTRO E 
PUBLICAÇÃO 

15.1. Este Contrato será publicado em extrato 
no Diário Oficial, segundo os prazos determinados 
na legislação vigente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 
Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios 

ou questões outras decorrentes deste Contrato, 
fica declarado competente o Foro de Castanhal, 
com a renúncia de qualquer outro, especial, 
privilegiado ou de eleição, que tenham ou venham 
a ter. 

E por estarem justos e contratados, assinam a 
presente Contrato em 03 (três) vias, de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo 
qualificadas, para que sejam produzidos os efeitos 
legais e jurídicos pretendidos. 

Castanhal (PA), 15 de Maio de 2017 
Prefeitura Municipal de Castanhal - PMC 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

AIKY COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 
Jose Isaias de Albuquerque Cabral 

PROPRIETÁRIO 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
1ª _____________________________ 
CPF No   
2ª _____________________________ 
CPF No   

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
044/2017/PMC 

CONTRATO N.º 119/2017/PMC DE 
FORNECIMENTO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS QUE ENTRE SI FAZEM 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL-PMC E A EMPRESA BOM 
BONS & DESCARTÁVEIS EIRELI, 
COMO ABAIXO SE DECLARA: 

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL – PMC, denominada 
neste ato como Contratante, com CNPJ/MF sob o 
n.º 05.121.991/0001-84, com sede nesta Cidade 
de Castanhal, Estado do Pará, na Av. Barão do Rio 
Branco, n.º 2232, Bairro: Centro-Castanhal/PA, 
neste ato representada por seu Prefeito Municipal, 
Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, 
arquiteto, portador da carteira de identidade n.º 
3217611 e do C.P.F n.º 057959822-53, residente e 
domiciliado à Rodovia BR 316 Km 60, Município de 
Castanhal/Pará e, a empresa BOM BONS E 
DESCARTÁVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº 
01.580.769/0001-99, com sede à Beco da Piedade 
nº 32,  Bairro: Reduto, Praça Magalhães Barata, 
Belém – Pará, neste ato representado pelo seu 
Administrador, Sr. Jorge Luiz Antonio veloso, 
residente e domiciliado à Rua Osvaldo Cruz, nº 
299, apto. 900, reduto, Belém Para RG nº 
3282228/SSP/PA, CPF nº 082.323.852-00, 
doravante denominada Contratada, assinam o 
CONTRATO N.º 119/2017/PMC, que se regerá 
pelas disposições da Lei Federal n.º 10.520 de 
17/07/2002, Lei Complementar n.º 123 de 
14/12/2006, Lei Estadual nº 6.474 de 06/08/2002, 
regulamentada pelo Decreto nº 0199, de 
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09/06/2003; Lei Estadual nº 5.416, de 11/12/86, 
naquilo que não conflitar com os citados 
dispositivos e,subsidiariamente pela Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, além das 
condições previstas na Dispensa de Licitação nº 
044/2017/PMC e seus anexos, como se aqui 
estivessem transcritos, aplicado-se supletivamente 
as normas de direito privado, mediante as 
cláusulas e condições seguintes, que 
reciprocamente se outorgam e se obrigam. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E 
AMPARO LEGAL 

O presente Contrato Administrativo decorre da 
Dispensa de licitação n° 044/2017/PMC, 
devidamente reconhecido e ratificado pelo Prefeito 
Municipal o Sr. Pedro Coelho da Mota filho à 
Contratada, tendo por objeto o fornecimento de 
Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, 
destinado ao Programa Nacional de Alimentação 
escolar – PNAE, nas modalidades de ensino 
fundamental, médio, pré-escola, creche, mais 
educação, educação de jovens e adultos, projetos 
quilombola e atendimento educacional 
especializado deste Munícipio de Castanhal/Pará, 
por um período de 02(dois) meses, conforme 
especificações consoante  na planilha em anexo: 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, LOCAL 
DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 
CONTRATUAL 

2.1. O fornecimento dos Gêneros Alimentícios 
mencionado na Cláusula anterior, dar-se-á durante 
a vigência deste Contrato, a contar de sua 
assinatura, no prazo máximo de até o 5º (quinto) 
dia útil dos meses para entrega dos produtos não 
perecíveis, conforme Anexo I deste Edital, a ser 
efetuado no Depósito da Merenda Escolar da 
Secretaria Municipal de Educação, de 2ª a 6ª feira, 
de 08:00 às 14:00 horas, excetuando-se também 
os dias facultados (sem expediente no órgão) e 
feriados e para os produtos perecíveis, 
semanalmente, nos meses de entrega constantes 
do Anexo I deste Edital, a ser efetuado nas 
Escolas da Zona Rural e Urbana deste Município, 
conforme Cronograma de Entrega a ser 
fornecimento no ato da solicitação. 

2.2. Na eventualidade de se verificar falhas ou 
imperfeições que impeçam o recebimento dos 
gêneros alimentícios, a Contratada providenciará 
as medidas saneadoras, o que deverá ocorrer no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sendo de 
sua inteira responsabilidade todas as despesas 
oriundas de devolução e reposição, inclusive 
quanto ao novo prazo de entrega. 

2.3. A Contratada será responsável pelo 
transporte e entrega dos produtos, desde a sua 
origem até o endereço definido no item 2.1 acima, 
sem quaisquer complementos nos preços 
contratados ou pagamento adicional referente a 
frete. 

2.4. Não serão motivos para dilatação dos 
prazos contratuais acima, decorrentes de atrasos 
na entrega de materiais por parte de eventuais 
subfornecedores da Contratada, a qual assume 
assim a integral responsabilidade decorrente deste 
ajuste, salvo por motivo de força maior ou caso 
fortuito devidamente comprovado. 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO,  
CONDIÇÕES   DE  PAGAMENTOS  E  
CRITÉRIOS  DE     REAJUSTAMENTOS 

3.1. A Contratante pagará à Contratada pela 
aquisição do Objeto deste Contrato, o preço global 

de R$149.290,00 (cento quarenta e nove mil, 
duzentos e noventa reais). 

3.2. O prazo para pagamento, após o 
recebimento dos gêneros alimentícios e aceite da 
Nota Fiscal pela Secretaria Municipal de 
Educação/SEMED, efetivar-se-á em até 05 (cinco) 
dias úteis, após o repasse dos recursos financeiros 
do programa, ocorrerá mediante Ordem Bancária 
e/ou Cheque Nominal em favor da Contratada. 

3.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou 
circunstâncias que impeçam o pagamento da 
despesa, aquela será devolvida ao contratado, e o 
pagamento ficará pendente até que o mesmo 
providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 
a regularização da situação ou reapresentação do 
documento fiscal não acarretando qualquer ônus a 
Contratante.  

3.4. Caso a Contratada seja optante pelo 
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, 
juntamente com a Nota Fiscal, a devida 
comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte 
dos tributos e contribuições, conforme legislação 
em vigor. 

3.5. Para execução do pagamento de que trata 
o item 3.3 acima, a Contratada deverá fazer 
constar na Nota Fiscal correspondente, emitida 
sem rasura, em letra bem legível, em nome da 
Contratante, informando o número de sua conta 
bancária, o nome do Banco e a respectiva 
Agência. 

3.6. Não haverá reajustamento de preços, 
durante a vigência deste Contrato.  

3.6.1. Na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis ou previsíveis porém de 
conseqüências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em 
caso de força maior, caso fortuito, ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual, a relação que as 
partes pactuaram inicialmente entre os encargos 
da Contratada e a retribuição da Contratante para 
a justa remuneração dos fornecimentos, o Contrato 
poderá ser revisado, objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômico - financeiro inicial do ajuste. 

3.6.2. Quaisquer tributos ou encargos legais 
criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando 
ocorridas após a data de apresentação da 
proposta, de comprovada repercussão nos preços 
contratados, poderão implicar na revisão destes 
para mais ou menos, conforme o caso. 

3.6.3. Na hipótese de solicitação de revisão 
dos preços pela Contratada, esta deverá 
demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-
financeiro do Contrato, por meio de apresentação 
de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a 
mesma metodologia da planilha apresentada para 
assinatura do Contrato e documentação correlata 
(lista de preços da fonte produtora e/ou 
transportadora, notas fiscais de aquisição de 
produtos e/ou matérias-primas, etc), que 
comprovem que a contratação tornou-se inviável 
nas condições inicialmente avençadas. 

3.6.4. Fica facultado à Contratante realizar 
ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em 
conjunto com a análise dos requisitos dos itens 
anteriores, a decisão quanto a revisão dos preços 
pactuados. 

3.6.5. A eventual autorização da revisão dos 
preços contratuais será concedida após a análise 
técnica e jurídica da Contratante, a partir da data 
do efetivo desequilíbrio da equação econômico-
financeira, apurada em processo administrativo. 

3.6.6. Enquanto eventuais solicitações de 
revisão dos preços pactuados estiverem sendo 
analisadas, a Contratada não poderá suspender o 
fornecimento dos produtos contratados e o 
pagamento será realizado ao preço vigente. 

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO 
CONTRATUAL E ALTERAÇÕES 

4.1. Para fins de vigência contratual, o 
presente instrumento tem seu início em 15/05/2017 
e seu término em 15/07/2017, correspondendo a 
02 (dois) meses. 

4.2. O Contrato, na forma do Edital, poderá, 
durante a sua vigência, ser renovado e/ou 
prorrogado por igual período, conforme disposição 
da Lei No 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
mediante manifestação das partes e, desde que 
haja interesse das partes e dotação orçamentária 
disponível. 

4.3. A  Contratante poderá solicitar 
modificações, acréscimos ou reduções na 
aquisição Objeto deste Contrato, desde que, após 
consulta à Contratada, os mesmos sejam 
considerados viáveis. 

4.4. Se tais modificações ou alterações 
repercutirem no preço pactuado na cláusula quarta 
ou no prazo de entrega contratual, serão 
acordados ajustes apropriados, que deverão ser 
formalizados através do Termo Aditivo. 

4.4.1. As modificações que implicarem em 
aumento do preço pactuado na cláusula quarta não 
excederão à 25% (vinte e cinco por cento) do 
referido preço. 

CLÁUSULA QUINTA – RECURSOS 
ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

5.1 – Os recursos orçamentários necessários 
ao adimplemento das obrigações decorrentes da 
contratação, Objeto desta licitação, correrão à 
conta dos recursos para o exercício de 2010, 
consignados nos seguintes orçamentos:  

Exercício Financeiro: 2017 
0606 - Secretaria Municipal de Educação 
12.306.0015.2.016 – Manutenção do 

Programa de Alimentação Escolar 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES 

DAS PARTES 
6.1. A Contratada obriga-se a: 
6.1.1. responsabilizar-se integralmente pelo 

fornecimento contratado, bem como pela 
legislação vigente inerente ao objeto contratual. 

6.1.2. entregar o material Objeto deste ajuste, 
de acordo com as normas de segurança, de 
transporte, de armazenagem e acondicionamento.  

6.1.3. pagar, como única Contratada 
empregadora, todos os tributos, encargos sociais, 
trabalhistas e previdenciários incidentes sobre o 
custo da mão-de-obra ou materiais fornecidos, de 
competência da União, dos Estados e dos 
Municípios bem como os referentes ao respectivo 
seguro de acidente de trabalho, que porventura 
venham a incidir ou incorrer durante a execução 
deste Contrato. 

6.1.4. não executar qualquer alteração ou 
acréscimo no fornecimento contratado sem 
autorização escrita da Contratante. 

6.1.5. a Contratada é vedado, sob as penas da 
Lei, prestar quaisquer informações a terceiros 
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sobre a natureza ou o andamento do fornecimento 
objeto deste Contrato, bem como divulgar, através 
de quaisquer meios de comunicação, dados e 
informes relativos ao mesmo, à tecnologia adotada 
e à documentação envolvida, salvo por expressa 
autorização da Contratante. 

6.1.6. fornecer, a qualquer momento, todas as 
informações de interesse para o fornecimento 
contratado que a Contratante julgue necessário 
conhecer ou analisar. 

6.1.7. prestar esclarecimentos a Contratante 
sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 
envolvam, independentemente de solicitação. 

6.1.8. em nenhuma hipótese veicular 
publicidade ou qualquer outra informação acerca 
do fornecimento objeto deste Contrato, sem prévia 
autorização da Contratante. 

6.1.9. manter durante toda a execução do 
Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na Dispensa de 
licitação n.° 044/2017/PMC. 

6.1.10. a Contratada é obrigada a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do Contrato. 

6.1.11. responder, diretamente por quaisquer 
perdas, danos ou prejuízos que vier a causar à 
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua 
ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução  
deste Contrato, independentemente de outras 
cominações contratuais ou legais a que estiver 
sujeita. 

6.2. A Contratante obriga-se a: 
6.2.1. prestar à Contratada todos os 

esclarecimentos necessários ao fornecimento 
contratado. 

6.2.2. efetuar os pagamentos devidos nos 
termos constantes da CLÁUSULA TERCEIRA. 

6.2.3. acompanhar e supervisionar a execução 
do fornecimento contratado, visando o atendimento 
das normas, especificações e instruções 
estabelecidas neste Contrato e no Edital da 
Dispensa de Licitação n.° 044/2017/PMC, e na 
legislação em vigor. 

6.2.4. aplicar ao Contratado, as penalidades 
previstas nas leis que regem a matéria e, 
especificamente este Contrato, pelo 
descumprimento de suas cláusulas. 

6.2.5. transmitir as suas ordens e instruções 
por escrito, salvo em situações de urgência ou 
emergência, sendo-lhe reservado o direito de 
solicitar da Contratada, por escrito, a posterior 
confirmação de ordens ou instruções verbais. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA 
SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU 
TRANSFERÊNCIA 

7.1. Não será permitida a sub-contratação, 
cessão ou transferência total ou parcial do objeto 
do Contrato. 

CLÁUSULA OITAVA – DO PESSOAL 
8.1. O pessoal que a Contratada empregar 

para a execução do fornecimento ora avençado 
não terá relação de emprego com a Contratante e 
desta não poderá demandar quaisquer 
pagamentos. No caso de vir a Contratante a ser 
acionada judicialmente, a Contratada a ressarcirá 
de toda e qualquer despesa que, em decorrência 
disso venha a desembolsar. 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

1 – A Administração poderá aplicar ao 
Contratado, assegurada a defesa prévia pelo prazo 
de 05 (cinco) dias, as seguintes penalidades: 

advertência; 
multa de mora de 0,3% (três décimos por 

cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, na 
entrega do objeto, incidente sobre o valor total da 
fatura, contado a partir da solicitação de entrega do 
bem encaminhada pela Administração; 

multa de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta 
por cento) sobre o valor do fornecimento, quando 
decorridos 30 dias, ou mais, de atraso; 

suspensão temporária de participação e 
impedimento de contratar com a Administração por 
prazo não superior a cinco anos, bem como 
aplicação de multa de 10% (dez por cento) 
incidente sobre o valor total do fornecimento, no 
caso de recusa em assinar o contrato ou retirar a 
Nota de Empenho; 

e) declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição 
prevista no item anterior, ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que publicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes, e depois 
de decorrido o prazo da sanção aplicada. 

2 – Se o licitante fornecedor não recolher o 
valor da multa que porventura lhe for aplicada, com 
amparo na letra “a” do item anterior, dentro de 05 
(cinco) dias a contar da data da intimação, a 
respectiva importância será automaticamente 
descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de 
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, até 
o limite de 30% (trinta por cento). 

3 – Poderão, ainda, ser aplicadas as penas de 
advertência ou suspensão temporária de 
participação e impedimento de contratar, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa, física ou 
jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no 
art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO DO 
CONTRATO 

10.1. As partes identificadas neste ato 
acordam que o presente Contrato poderá ser 
rescindido: 

10.1.1. unilateralmente, nos casos 
enumerados no inciso I, do Art. 79, da Lei nº 
8.666/93. 

10.1.2. judicialmente, nos termos da legislação 
processual. 

10.1.3. amigavelmente, por acordo entre as 
partes, desde que haja conveniência à 
Administração. 

10.2. A rescisão deste Contrato implicará 
retenção de créditos decorrentes da contratação, 
até o limite dos prejuízos causados a Contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORÇA 
MAIOR 

11.1. As obrigações mútuas ora ajustadas  
suspender-se-ão  quando  no desenvolvimento dos 
fornecimentos ocorrerem circunstâncias fortuitas, 
alheias ao controle e à ação das partes 
Contratantes, causadas por motivos de força 
maior, conforme previsto no artigo 393, do novo 
Código Civil Brasileiro, e desde que a sua 
ocorrência seja comprovada e alegada no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas. 

11.2. Entende-se por motivo de força maior: 
greve da categoria profissional, epidemias, 

acontecimentos e outros eventos análogos que 
escapem ao controle razoável dos Contratantes 
que, mesmo agindo diligentemente, não consigam 
impedir a sua ocorrência. 

11.3. A Contratada deverá comunicar a 
Contratante por escrito e comprovar qualquer 
evento de caso fortuito ou de força maior, no prazo 
de 10 (dez) dias de sua ocorrência, sob pena de 
decair do direito de invocar o disposto no item 
acima. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – 
TRIBUTOS, SEGUROS E CONTRIBUIÇÕES 

12.1. Todos os tributos, seguros e 
contribuições que incidam ou venham a incidir 
sobre o Objeto do presente Contrato, assim como 
sobre a mão-de-obra necessária à sua execução, 
são de inteira responsabilidade da Contratada, que 
se compromete a, no término do ajuste e, sempre 
que solicitado pela Contratante, apresentar as 
correspondentes Certidões de Quitação de 
Tributos ou os Certificados de Regularidade da 
Previdência Social, bem como do FGTS, sob pena 
de retenção das importâncias que lhe forem 
devidas. 

12.2. Fica expressamente convencionado que, 
se porventura a Contratante for autuada, 
notificada, intimada ou condenada, em razão do 
não pagamento em época própria de qualquer 
obrigação atribuível à Contratado por força deste 
Contrato, ou que, à critério das autoridades 
competentes, possa vir a ser imputado a PMC na 
condição de co-responsável, seja de natureza 
fiscal, trabalhista, previdenciário ou de qualquer 
outra espécie, mesmo após o término do Contrato 
em tela, assistir-lhe-á o direito de reter os 
pagamentos devidos, até que a Contratada 
satisfaça a respectiva obrigação, liberando a 
Contratante da autuação, notificação, intimação ou 
condenação. 

12.3. Caso já tenham sido liberados pela 
Contratante todos os pagamentos e importâncias 
devidos à Contratada, assistirá a PMC o direito de 
cobrar tais obrigações da Contratada, 
consideradas e qualificadas, desde já, como dívida 
líquida e certa, cobrável por processo de execução 
na forma da Lei Processual Civil, servindo o 
presente instrumento como título hábil à referida 
cobrança. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA 
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

13.1. Conforme artigo 67, da Lei No 8.666/93, 
a prestação do fornecimento contratado será 
Objeto de acompanhamento, controle, fiscalização 
e avaliação por representante da Contratante, na 
qualidade de Fiscal do Contrato, com atribuições 
específicas, especialmente designado para tal fim 
e, aceitas pela Contratada. 

13.2. A fiscalização será exercida no interesse 
da Administração e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante 
terceiros, por quaisquer irregularidades e, a sua 
ocorrência, não implica co-responsabilidade da 
Contratante ou de seus agentes e prepostos. 

13.3. Quaisquer exigências da fiscalização 
inerentes ao Objeto do Contrato e que, legais ou 
julgadas procedentes, deverão ser prontamente 
atendidas pela Contratada, sem ônus para a 
Contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS 
PARTES E DA VINCULAÇÃO 

14.1. Integram o presente Contrato, como se 
aqui estivessem transcritos: a proposta da 
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Contratada, o instrumento convocatório da licitação 
com todos os seus anexos, em nome de Prefeitura 
Municipal de Castanhal. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - REGISTRO E 
PUBLICAÇÃO 

15.1. Este Contrato será publicado em extrato 
no Diário Oficial, segundo os prazos determinados 
na legislação vigente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 
Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios 

ou questões outras decorrentes deste Contrato, 
fica declarado competente o Foro de Castanhal, 
com a renúncia de qualquer outro, especial, 
privilegiado ou de eleição, que tenham ou venham 
a ter. 

E por estarem justos e contratados, assinam a 
presente Contrato em 03 (três) vias, de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo 
qualificadas, para que sejam produzidos os efeitos 
legais e jurídicos pretendidos. 

Castanhal (Pa), 15 de maio de 2017 
Prefeitura Municipal de Castanhal - PMC 

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal 

Contratante 
BOM BONS & DESCARTÁVIES EIRELI 

SÓCIO ADMINISTRADOR 
Contratada 

TESTEMUNHAS: 
1ª _____________________________ 
CPF No   
2ª _____________________________ 
CPF No   

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
044/2017/PMC 

CONTRATO N.º 123/2017/PMC DE 
FORNECIMENTO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS QUE ENTRE SI FAZEM 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL-PMC E A EMPRESA 
ALENCAR E SÁ COMERCIAL, COMO 
ABAIXO SE DECLARA: 

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL – PMC, denominada 
neste ato como Contratante, com CNPJ/MF sob o 
n.º 05.121.991/0001-84, com sede nesta Cidade 
de Castanhal, Estado do Pará, na Av. Barão do Rio 
Branco, n.º 2232, Bairro: Centro-Castanhal/PA, 
neste ato representada por seu Prefeito Municipal, 
Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, 
arquiteto, portador da carteira de identidade n.º 
3217611 e do C.P.F n.º 057959822-53, residente e 
domiciliado à Rodovia BR 316 Km 60, Município de 
Castanhal/Pará e, a empresa FIS COMERCIAL 
LTDA , inscrita no CNPJ/MF nº 14.743.830/0001-
01, com sede à Rod. Mario Covas Km 7, Conjunto 
Mururé, avenida Principal nº 03, Coqueiro, Belém - 
Pará neste ato representado pelo seu Sócio 
Proprietário, Sr. PAULO SERGIO BARROSO 
CORRÊA, residente e domiciliado no Condomínio 
Jardim Bom Clima nº 2132, casa 12, Tenoné, 
Belém/Pará  nesta Cidade de castanhal/Pará, RG 
nº 3716258/ PC/PA, CPF nº 036.473.312-87, 
doravante denominada Contratada, assinam o 
CONTRATO N.º 121/2017/PMC, que se regerá 
pelas disposições da Lei Federal n.º 10.520 de 
17/07/2002, Lei Complementar n.º 123 de 
14/12/2006, Lei Estadual nº 6.474 de 06/08/2002, 
regulamentada pelo Decreto nº 0199, de 
09/06/2003; Lei Estadual nº 5.416, de 11/12/86, 
naquilo que não conflitar com os citados 

dispositivos e,subsidiariamente pela Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, além das 
condições previstas na Dispensa de Licitação nº 
044/2017/PMC e seus anexos, como se aqui 
estivessem transcritos, aplicado-se supletivamente 
as normas de direito privado, mediante as 
cláusulas e condições seguintes, que 
reciprocamente se outorgam e se obrigam. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E 
AMPARO LEGAL 

O presente Contrato Administrativo decorre da 
dispensa de licitação n° 044/2017/PMC, 
devidamente reconhecido e ratificado pelo Prefeito 
Municipal o Sr. Pedro Coelho da Mota filho à 
Contratada, tendo por Objeto o fornecimento de 
Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis, 
destinado ao Programa Nacional de Alimentação 
escolar – PNAE, nas modalidades de ensino 
fundamental, médio, pré-escola, creche, mais 
educação, educação de jovens e adultos, projetos 
quilombola e atendimento educacional 
especializado deste Munícipio de Castanhal/Pará, 
por um período de 02(dois) meses, conforme 
especificações consoante  na planilha em anexo: 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, LOCAL 
DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 
CONTRATUAL 

2.1. O fornecimento dos Gêneros Alimentícios 
mencionado na Cláusula anterior, dar-se-á durante 
a vigência deste Contrato, a contar de sua 
assinatura, no prazo máximo de até o 5º (quinto) 
dia útil dos meses para entrega dos produtos não 
perecíveis, conforme Anexo I deste Edital, a ser 
efetuado no Depósito da Merenda Escolar da 
Secretaria Municipal de Educação, de 2ª a 6ª feira, 
de 08:00 às 14:00 horas, excetuando-se também 
os dias facultados (sem expediente no órgão) e 
feriados e para os produtos perecíveis, 
semanalmente, nos meses de entrega constantes 
do Anexo I deste Edital, a ser efetuado nas 
Escolas da Zona Rural e Urbana deste Município, 
conforme Cronograma de Entrega a ser 
fornecimento no ato da solicitação. 

2.2. Na eventualidade de se verificar falhas ou 
imperfeições que impeçam o recebimento dos 
gêneros alimentícios, a Contratada providenciará 
as medidas saneadoras, o que deverá ocorrer no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sendo de 
sua inteira responsabilidade todas as despesas 
oriundas de devolução e reposição, inclusive 
quanto ao novo prazo de entrega. 

2.3. A Contratada será responsável pelo 
transporte e entrega dos produtos, desde a sua 
origem até o endereço definido no item 2.1 acima, 
sem quaisquer complementos nos preços 
contratados ou pagamento adicional referente a 
frete. 

2.4. Não serão motivos para dilatação dos 
prazos contratuais acima, decorrentes de atrasos 
na entrega de materiais por parte de eventuais 
subfornecedores da Contratada, a qual assume 
assim a integral responsabilidade decorrente deste 
ajuste, salvo por motivo de força maior ou caso 
fortuito devidamente comprovado. 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO,  
CONDIÇÕES   DE  PAGAMENTOS  E  
CRITÉRIOS  DE     REAJUSTAMENTOS 

3.1. A Contratante pagará à Contratada pela 
aquisição do Objeto deste Contrato, o preço global 
de R$10.065,00 (dez mil e sessenta e cinco reais)  
cento e quarenta e sete mil, novecentos e 
cinquenta reais). 

3.2. O prazo para pagamento, após o 
recebimento dos gêneros alimentícios e aceite da 
Nota Fiscal pela Secretaria Municipal de 
Educação/SEMED, efetivar-se-á em até 05 (cinco) 
dias úteis, após o repasse dos recursos financeiros 
do programa, ocorrerá mediante Ordem Bancária 
e/ou Cheque Nominal em favor da Contratada. 

3.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou 
circunstâncias que impeçam o pagamento da 
despesa, aquela será devolvida ao contratado, e o 
pagamento ficará pendente até que o mesmo 
providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 
a regularização da situação ou reapresentação do 
documento fiscal não acarretando qualquer ônus a 
Contratante.  

3.4. Caso a Contratada seja optante pelo 
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, 
juntamente com a Nota Fiscal, a devida 
comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte 
dos tributos e contribuições, conforme legislação 
em vigor. 

3.5. Para execução do pagamento de que trata 
o item 3.3 acima, a Contratada deverá fazer 
constar na Nota Fiscal correspondente, emitida 
sem rasura, em letra bem legível, em nome da 
Contratante, informando o número de sua conta 
bancária, o nome do Banco e a respectiva 
Agência. 

3.6. Não haverá reajustamento de preços, 
durante a vigência deste Contrato.  

3.6.1. Na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis ou previsíveis porém de 
conseqüências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em 
caso de força maior, caso fortuito, ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual, a relação que as 
partes pactuaram inicialmente entre os encargos 
da Contratada e a retribuição da Contratante para 
a justa remuneração dos fornecimentos, o Contrato 
poderá ser revisado, objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômico - financeiro inicial do ajuste. 

3.6.2. Quaisquer tributos ou encargos legais 
criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando 
ocorridas após a data de apresentação da 
proposta, de comprovada repercussão nos preços 
contratados, poderão implicar na revisão destes 
para mais ou menos, conforme o caso. 

3.6.3. Na hipótese de solicitação de revisão 
dos preços pela Contratada, esta deverá 
demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-
financeiro do Contrato, por meio de apresentação 
de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a 
mesma metodologia da planilha apresentada para 
assinatura do Contrato e documentação correlata 
(lista de preços da fonte produtora e/ou 
transportadora, notas fiscais de aquisição de 
produtos e/ou matérias-primas, etc), que 
comprovem que a contratação tornou-se inviável 
nas condições inicialmente avençadas. 

3.6.4. Fica facultado à Contratante realizar 
ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em 
conjunto com a análise dos requisitos dos itens 
anteriores, a decisão quanto a revisão dos preços 
pactuados. 

3.6.5. A eventual autorização da revisão dos 
preços contratuais será concedida após a análise 
técnica e jurídica da Contratante, a partir da data 
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do efetivo desequilíbrio da equação econômico-
financeira, apurada em processo administrativo. 

3.6.6. Enquanto eventuais solicitações de 
revisão dos preços pactuados estiverem sendo 
analisadas, a Contratada não poderá suspender o 
fornecimento dos produtos contratados e o 
pagamento será realizado ao preço vigente. 

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO 
CONTRATUAL E ALTERAÇÕES 

4.1. Para fins de vigência contratual, o 
presente instrumento tem seu início em 15/05/2017 
e, seu término em 15/07/2017, correspondendo a 
02 (dois) meses. 

4.2. O Contrato, na forma do Edital, poderá, 
durante a sua vigência, ser renovado e/ou 
prorrogado por igual período, conforme disposição 
da Lei No 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
mediante manifestação das partes e, desde que 
haja interesse das partes e dotação orçamentária 
disponível. 

4.3. A  Contratante poderá solicitar 
modificações, acréscimos ou reduções na 
aquisição Objeto deste Contrato, desde que, após 
consulta à Contratada, os mesmos sejam 
considerados viáveis. 

4.4. Se tais modificações ou alterações 
repercutirem no preço pactuado na cláusula quarta 
ou no prazo de entrega contratual, serão 
acordados ajustes apropriados, que deverão ser 
formalizados através do Termo Aditivo. 

4.4.1. As modificações que implicarem em 
aumento do preço pactuado na cláusula quarta não 
excederão à 25% (vinte e cinco por cento) do 
referido preço. 

CLÁUSULA QUINTA – RECURSOS 
ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

5.1 – Os recursos orçamentários necessários 
ao adimplemento das obrigações decorrentes da 
contratação, Objeto desta licitação, correrão à 
conta dos recursos para o exercício de 2017, 
consignados nos seguintes orçamentos:  

Exercício Financeiro: 2017 
0606 - Secretaria Municipal de Educação 
12.306.0015.2.016 – Manutenção do 

Programa de Alimentação Escolar 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES 

DAS PARTES 
6.1. A Contratada obriga-se a: 
6.1.1. responsabilizar-se integralmente pelo 

fornecimento contratado, bem como pela 
legislação vigente inerente ao objeto contratual. 

6.1.2. entregar o material Objeto deste ajuste, 
de acordo com as normas de segurança, de 
transporte, de armazenagem e acondicionamento.  

6.1.3. pagar, como única Contratada 
empregadora, todos os tributos, encargos sociais, 
trabalhistas e previdenciários incidentes sobre o 
custo da mão-de-obra ou materiais fornecidos, de 
competência da União, dos Estados e dos 
Municípios bem como os referentes ao respectivo 
seguro de acidente de trabalho, que porventura 
venham a incidir ou incorrer durante a execução 
deste Contrato. 

6.1.4. não executar qualquer alteração ou 
acréscimo no fornecimento contratado sem 
autorização escrita da Contratante. 

6.1.5. a Contratada é vedado, sob as penas da 
Lei, prestar quaisquer informações a terceiros 
sobre a natureza ou o andamento do fornecimento 
objeto deste Contrato, bem como divulgar, através 
de quaisquer meios de comunicação, dados e 

informes relativos ao mesmo, à tecnologia adotada 
e à documentação envolvida, salvo por expressa 
autorização da Contratante. 

6.1.6. fornecer, a qualquer momento, todas as 
informações de interesse para o fornecimento 
contratado que a Contratante julgue necessário 
conhecer ou analisar. 

6.1.7. prestar esclarecimentos a Contratante 
sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 
envolvam, independentemente de solicitação. 

6.1.8. em nenhuma hipótese veicular 
publicidade ou qualquer outra informação acerca 
do fornecimento objeto deste Contrato, sem prévia 
autorização da Contratante. 

6.1.9. manter durante toda a execução do 
Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na dispensa de 
licitação n.° 044/2017/PMC. 

6.1.10. a Contratada é obrigada a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do Contrato. 

6.1.11. responder, diretamente por quaisquer 
perdas, danos ou prejuízos que vier a causar à 
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua 
ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução  
deste Contrato, independentemente de outras 
cominações contratuais ou legais a que estiver 
sujeita. 

6.2. A Contratante obriga-se a: 
6.2.1. prestar à Contratada todos os 

esclarecimentos necessários ao fornecimento 
contratado. 

6.2.2. efetuar os pagamentos devidos nos 
termos constantes da CLÁUSULA TERCEIRA. 

6.2.3. acompanhar e supervisionar a execução 
do fornecimento contratado, visando o atendimento 
das normas, especificações e instruções 
estabelecidas neste Contrato e no Edital da 
Dispensa de Licitação n.° 044/2017/PMC, e na 
legislação em vigor. 

6.2.4. aplicar ao Contratado, as penalidades 
previstas nas leis que regem a matéria e, 
especificamente este Contrato, pelo 
descumprimento de suas cláusulas. 

6.2.5. transmitir as suas ordens e instruções 
por escrito, salvo em situações de urgência ou 
emergência, sendo-lhe reservado o direito de 
solicitar da Contratada, por escrito, a posterior 
confirmação de ordens ou instruções verbais. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA 
SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU 
TRANSFERÊNCIA 

7.1. Não será permitida a sub-contratação, 
cessão ou transferência total ou parcial do objeto 
do Contrato. 

CLÁUSULA OITAVA – DO PESSOAL 
8.1. O pessoal que a Contratada empregar 

para a execução do fornecimento ora avençado 
não terá relação de emprego com a Contratante e 
desta não poderá demandar quaisquer 
pagamentos. No caso de vir a Contratante a ser 
acionada judicialmente, a Contratada a ressarcirá 
de toda e qualquer despesa que, em decorrência 
disso venha a desembolsar. 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
1 – A Administração poderá aplicar ao 

Contratado, assegurada a defesa prévia pelo prazo 
de 05 (cinco) dias, as seguintes penalidades: 

advertência; 

multa de mora de 0,3% (três décimos por 
cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, na 
entrega do objeto, incidente sobre o valor total da 
fatura, contado a partir da solicitação de entrega do 
bem encaminhada pela Administração; 

multa de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta 
por cento) sobre o valor do fornecimento, quando 
decorridos 30 dias, ou mais, de atraso; 

suspensão temporária de participação e 
impedimento de contratar com a Administração por 
prazo não superior a cinco anos, bem como 
aplicação de multa de 10% (dez por cento) 
incidente sobre o valor total do fornecimento, no 
caso de recusa em assinar o contrato ou retirar a 
Nota de Empenho; 

e) declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição 
prevista no item anterior, ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que publicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes, e depois 
de decorrido o prazo da sanção aplicada. 

2 – Se o licitante fornecedor não recolher o 
valor da multa que porventura lhe for aplicada, com 
amparo na letra “a” do item anterior, dentro de 05 
(cinco) dias a contar da data da intimação, a 
respectiva importância será automaticamente 
descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de 
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, até 
o limite de 30% (trinta por cento). 

3 – Poderão, ainda, ser aplicadas as penas de 
advertência ou suspensão temporária de 
participação e impedimento de contratar, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa, física ou 
jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no 
art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO DO 
CONTRATO 

10.1. As partes identificadas neste ato 
acordam que o presente Contrato poderá ser 
rescindido: 

10.1.1. unilateralmente, nos casos 
enumerados no inciso I, do Art. 79, da Lei nº 
8.666/93. 

10.1.2. judicialmente, nos termos da legislação 
processual. 

10.1.3. amigavelmente, por acordo entre as 
partes, desde que haja conveniência à 
Administração. 

10.2. A rescisão deste Contrato implicará 
retenção de créditos decorrentes da contratação, 
até o limite dos prejuízos causados a Contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORÇA 
MAIOR 

11.1. As obrigações mútuas ora ajustadas  
suspender-se-ão  quando  no desenvolvimento dos 
fornecimentos ocorrerem circunstâncias fortuitas, 
alheias ao controle e à ação das partes 
Contratantes, causadas por motivos de força 
maior, conforme previsto no artigo 393, do novo 
Código Civil Brasileiro, e desde que a sua 
ocorrência seja comprovada e alegada no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas. 

11.2. Entende-se por motivo de força maior: 
greve da categoria profissional, epidemias, 
acontecimentos e outros eventos análogos que 
escapem ao controle razoável dos Contratantes 
que, mesmo agindo diligentemente, não consigam 
impedir a sua ocorrência. 
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11.3. A Contratada deverá comunicar a 
Contratante por escrito e comprovar qualquer 
evento de caso fortuito ou de força maior, no prazo 
de 10 (dez) dias de sua ocorrência, sob pena de 
decair do direito de invocar o disposto no item 
acima. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – 
TRIBUTOS, SEGUROS E CONTRIBUIÇÕES 

12.1. Todos os tributos, seguros e 
contribuições que incidam ou venham a incidir 
sobre o Objeto do presente Contrato, assim como 
sobre a mão-de-obra necessária à sua execução, 
são de inteira responsabilidade da Contratada, que 
se compromete a, no término do ajuste e, sempre 
que solicitado pela Contratante, apresentar as 
correspondentes Certidões de Quitação de 
Tributos ou os Certificados de Regularidade da 
Previdência Social, bem como do FGTS, sob pena 
de retenção das importâncias que lhe forem 
devidas. 

12.2. Fica expressamente convencionado que, 
se porventura a Contratante for autuada, 
notificada, intimada ou condenada, em razão do 
não pagamento em época própria de qualquer 
obrigação atribuível à Contratado por força deste 
Contrato, ou que, à critério das autoridades 
competentes, possa vir a ser imputado a PMC na 
condição de co-responsável, seja de natureza 
fiscal, trabalhista, previdenciário ou de qualquer 
outra espécie, mesmo após o término do Contrato 
em tela, assistir-lhe-á o direito de reter os 
pagamentos devidos, até que a Contratada 
satisfaça a respectiva obrigação, liberando a 
Contratante da autuação, notificação, intimação ou 
condenação. 

12.3. Caso já tenham sido liberados pela 
Contratante todos os pagamentos e importâncias 
devidos à Contratada, assistirá a PMC o direito de 
cobrar tais obrigações da Contratada, 
consideradas e qualificadas, desde já, como dívida 
líquida e certa, cobrável por processo de execução 
na forma da Lei Processual Civil, servindo o 
presente instrumento como título hábil à referida 
cobrança. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA 
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

13.1. Conforme artigo 67, da Lei No 8.666/93, 
a prestação do fornecimento contratado será 
Objeto de acompanhamento, controle, fiscalização 
e avaliação por representante da Contratante, na 
qualidade de Fiscal do Contrato, com atribuições 
específicas, especialmente designado para tal fim 
e, aceitas pela Contratada. 

13.2. A fiscalização será exercida no interesse 
da Administração e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante 
terceiros, por quaisquer irregularidades e, a sua 
ocorrência, não implica co-responsabilidade da 
Contratante ou de seus agentes e prepostos. 

13.3. Quaisquer exigências da fiscalização 
inerentes ao Objeto do Contrato e que, legais ou 
julgadas procedentes, deverão ser prontamente 
atendidas pela Contratada, sem ônus para a 
Contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS 
PARTES E DA VINCULAÇÃO 

14.1. Integram o presente Contrato, como se 
aqui estivessem transcritos: a proposta da 
Contratada, o instrumento convocatório da licitação 
com todos os seus anexos, em nome de Prefeitura 
Municipal de Castanhal. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - REGISTRO E 
PUBLICAÇÃO 

15.1. Este Contrato será publicado em extrato 
no Diário Oficial, segundo os prazos determinados 
na legislação vigente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 
Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios 

ou questões outras decorrentes deste Contrato, 
fica declarado competente o Foro de Castanhal, 
com a renúncia de qualquer outro, especial, 
privilegiado ou de eleição, que tenham ou venham 
a ter. 

E por estarem justos e contratados, assinam a 
presente Contrato em 03 (três) vias, de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo 
qualificadas, para que sejam produzidos os efeitos 
legais e jurídicos pretendidos. 

Castanhal (Pa), 15 de maio de 2017 
Prefeitura Municipal de Castanhal - PMC 

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal 

Contratante 
FIS COMERCIAL LTDA 

PAULO SERGIO BARROSO CORRÊA 
Contratada 

TESTEMUNHAS: 
1ª _____________________________ 
CPF No   
2ª _____________________________ 
CPF No   

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
044/2017/PMC 

CONTRATO N.º 120/2017/PMC DE 
FORNECIMENTO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS QUE ENTRE SI FAZEM 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL-PMC E A EMPRESA 
MASSARI NORTE COMERCIAL EIRELI, 
COMO ABAIXO SE DECLARA: 

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL – PMC, denominada 
neste ato como Contratante, com CNPJ/MF sob o 
n.º 05.121.991/0001-84, com sede nesta Cidade 
de Castanhal, Estado do Pará, na Av. Barão do Rio 
Branco, n.º 2232, Bairro: Centro-Castanhal/PA, 
neste ato representada por seu Prefeito Municipal, 
Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, 
arquiteto, portador da carteira de identidade n.º 
3217611 e do C.P.F n.º 057959822-53, residente e 
domiciliado à Rodovia BR 316 Km 60, Município de 
Castanhal/Pará e, a empresa MASSARI NORTE 
COMERCIAL EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº 
16.526.377/0001-19, com sede à Av. Governador 
Jose Malcher, nº 815 – Sobreloja 08, Bairro de 
Nazaré na cidade de Belém – Pará, neste ato 
representado pela sua Proprietária Srª. Gleicyane 
Nascimento da Gama, residente e domiciliado à 
Tv. Do Chaco nº 729 – Ed. Rio Tejo apto. 1503, 
bairro pedreira Belém - Pará RG nº 2952997 PC - 
PA, CPF nº 689.756.512-15, doravante 
denominada Contratada, assinam o CONTRATO 
N.º 120/2017/PMC, que se regerá pelas 
disposições da Lei Federal n.º 10.520 de 
17/07/2002, Lei Complementar n.º 123 de 
14/12/2006, Lei Estadual nº 6.474 de 06/08/2002, 
regulamentada pelo Decreto nº 0199, de 
09/06/2003; Lei Estadual nº 5.416, de 11/12/86, 
naquilo que não conflitar com os citados 
dispositivos e,subsidiariamente pela Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, além das 
condições previstas na Dispensa de Licitação nº 

044/2017/PMC e seus anexos, como se aqui 
estivessem transcritos, aplicado-se supletivamente 
as normas de direito privado, mediante as 
cláusulas e condições seguintes, que 
reciprocamente se outorgam e se obrigam. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E 
AMPARO LEGAL 

O presente Contrato Administrativo decorre da 
Dispensa de licitação n° 044/2017/PMC, 
devidamente reconhecido e ratificado pelo Prefeito 
Municipal o Sr. Pedro Coelho da Mota filho à 
Contratada, tendo por objeto o fornecimento de 
Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, 
destinado ao Programa Nacional de Alimentação 
escolar – PNAE, nas modalidades de ensino 
fundamental, médio, pré-escola, creche, mais 
educação, educação de jovens e adultos, projetos 
quilombola e atendimento educacional 
especializado deste Munícipio de Castanhal/Pará, 
por um período de 02(dois) meses, conforme 
especificações consoante  na planilha em anexo: 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, LOCAL 
DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 
CONTRATUAL 

2.1. O fornecimento dos Gêneros Alimentícios 
mencionado na Cláusula anterior, dar-se-á durante 
a vigência deste Contrato, a contar de sua 
assinatura, no prazo máximo de até o 5º (quinto) 
dia útil dos meses para entrega dos produtos não 
perecíveis, conforme Anexo I deste Edital, a ser 
efetuado no Depósito da Merenda Escolar da 
Secretaria Municipal de Educação, de 2ª a 6ª feira, 
de 08:00 às 14:00 horas, excetuando-se também 
os dias facultados (sem expediente no órgão) e 
feriados e para os produtos perecíveis, 
semanalmente, nos meses de entrega constantes 
do Anexo I deste Edital, a ser efetuado nas 
Escolas da Zona Rural e Urbana deste Município, 
conforme Cronograma de Entrega a ser 
fornecimento no ato da solicitação. 

2.2. Na eventualidade de se verificar falhas ou 
imperfeições que impeçam o recebimento dos 
gêneros alimentícios, a Contratada providenciará 
as medidas saneadoras, o que deverá ocorrer no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sendo de 
sua inteira responsabilidade todas as despesas 
oriundas de devolução e reposição, inclusive 
quanto ao novo prazo de entrega. 

2.3. A Contratada será responsável pelo 
transporte e entrega dos produtos, desde a sua 
origem até o endereço definido no item 2.1 acima, 
sem quaisquer complementos nos preços 
contratados ou pagamento adicional referente a 
frete. 

2.4. Não serão motivos para dilatação dos 
prazos contratuais acima, decorrentes de atrasos 
na entrega de materiais por parte de eventuais 
subfornecedores da Contratada, a qual assume 
assim a integral responsabilidade decorrente deste 
ajuste, salvo por motivo de força maior ou caso 
fortuito devidamente comprovado. 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, 
CONDIÇÕES   DE  PAGAMENTOS  E  
CRITÉRIOS  DE     REAJUSTAMENTOS 

3.1. A Contratante pagará à Contratada pela 
aquisição do Objeto deste Contrato, o preço global 
de R$195.800,00 (cento e noventa e cinco mil e 
oitocentos reais). 

3.2. O prazo para pagamento, após o 
recebimento dos gêneros alimentícios e aceite da 
Nota Fiscal pela Secretaria Municipal de 
Educação/SEMED, efetivar-se-á em até 05 (cinco) 
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dias úteis, após o repasse dos recursos financeiros 
do programa, ocorrerá mediante Ordem Bancária 
e/ou Cheque Nominal em favor da Contratada. 

3.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou 
circunstâncias que impeçam o pagamento da 
despesa, aquela será devolvida ao contratado, e o 
pagamento ficará pendente até que o mesmo 
providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 
a regularização da situação ou reapresentação do 
documento fiscal não acarretando qualquer ônus a 
Contratante.  

3.4. Caso a Contratada seja optante pelo 
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, 
juntamente com a Nota Fiscal, a devida 
comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte 
dos tributos e contribuições, conforme legislação 
em vigor. 

3.5. Para execução do pagamento de que trata 
o item 3.3 acima, a Contratada deverá fazer 
constar na Nota Fiscal correspondente, emitida 
sem rasura, em letra bem legível, em nome da 
Contratante, informando o número de sua conta 
bancária, o nome do Banco e a respectiva 
Agência. 

3.6. Não haverá reajustamento de preços, 
durante a vigência deste Contrato.  

3.6.1. Na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis ou previsíveis porém de 
conseqüências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em 
caso de força maior, caso fortuito, ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual, a relação que as 
partes pactuaram inicialmente entre os encargos 
da Contratada e a retribuição da Contratante para 
a justa remuneração dos fornecimentos, o Contrato 
poderá ser revisado, objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômico - financeiro inicial do ajuste. 

3.6.2. Quaisquer tributos ou encargos legais 
criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando 
ocorridas após a data de apresentação da 
proposta, de comprovada repercussão nos preços 
contratados, poderão implicar na revisão destes 
para mais ou menos, conforme o caso. 

3.6.3. Na hipótese de solicitação de revisão 
dos preços pela Contratada, esta deverá 
demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-
financeiro do Contrato, por meio de apresentação 
de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a 
mesma metodologia da planilha apresentada para 
assinatura do Contrato e documentação correlata 
(lista de preços da fonte produtora e/ou 
transportadora, notas fiscais de aquisição de 
produtos e/ou matérias-primas, etc), que 
comprovem que a contratação tornou-se inviável 
nas condições inicialmente avençadas. 

3.6.4. Fica facultado à Contratante realizar 
ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em 
conjunto com a análise dos requisitos dos itens 
anteriores, a decisão quanto a revisão dos preços 
pactuados. 

3.6.5. A eventual autorização da revisão dos 
preços contratuais será concedida após a análise 
técnica e jurídica da Contratante, a partir da data 
do efetivo desequilíbrio da equação econômico-
financeira, apurada em processo administrativo. 

3.6.6. Enquanto eventuais solicitações de 
revisão dos preços pactuados estiverem sendo 

analisadas, a Contratada não poderá suspender o 
fornecimento dos produtos contratados e o 
pagamento será realizado ao preço vigente. 

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO 
CONTRATUAL E ALTERAÇÕES 

4.1. Para fins de vigência contratual, o 
presente instrumento tem seu início em 15/05/2017 
e seu término em 15/07/2017, correspondendo a 
02 (dois) meses. 

4.2. O Contrato, na forma do Edital, poderá, 
durante a sua vigência, ser renovado e/ou 
prorrogado por igual período, conforme disposição 
da Lei No 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
mediante manifestação das partes e, desde que 
haja interesse das partes e dotação orçamentária 
disponível. 

4.3. A Contratante poderá solicitar 
modificações, acréscimos ou reduções na 
aquisição Objeto deste Contrato, desde que, após 
consulta à Contratada, os mesmos sejam 
considerados viáveis. 

4.4. Se tais modificações ou alterações 
repercutirem no preço pactuado na cláusula quarta 
ou no prazo de entrega contratual, serão 
acordados ajustes apropriados, que deverão ser 
formalizados através do Termo Aditivo. 

4.4.1. As modificações que implicarem em 
aumento do preço pactuado na cláusula quarta não 
excederão à 25% (vinte e cinco por cento) do 
referido preço. 

CLÁUSULA QUINTA – RECURSOS 
ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

5.1 – Os recursos orçamentários necessários 
ao adimplemento das obrigações decorrentes da 
contratação, Objeto desta licitação, correrão à 
conta dos recursos para o exercício de 2017, 
consignados nos seguintes orçamentos:  

Exercício Financeiro: 2017 
0606 - Secretaria Municipal de Educação 
12.306.0015.2.016 – Manutenção do 

Programa de Alimentação Escolar 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES 

DAS PARTES 
6.1. A Contratada obriga-se a: 
6.1.1. responsabilizar-se integralmente pelo 

fornecimento contratado, bem como pela 
legislação vigente inerente ao objeto contratual. 

6.1.2. entregar o material Objeto deste ajuste, 
de acordo com as normas de segurança, de 
transporte, de armazenagem e acondicionamento.  

6.1.3. pagar, como única Contratada 
empregadora, todos os tributos, encargos sociais, 
trabalhistas e previdenciários incidentes sobre o 
custo da mão-de-obra ou materiais fornecidos, de 
competência da União, dos Estados e dos 
Municípios bem como os referentes ao respectivo 
seguro de acidente de trabalho, que porventura 
venham a incidir ou incorrer durante a execução 
deste Contrato. 

6.1.4. não executar qualquer alteração ou 
acréscimo no fornecimento contratado sem 
autorização escrita da Contratante. 

6.1.5. a Contratada é vedado, sob as penas da 
Lei, prestar quaisquer informações a terceiros 
sobre a natureza ou o andamento do fornecimento 
objeto deste Contrato, bem como divulgar, através 
de quaisquer meios de comunicação, dados e 
informes relativos ao mesmo, à tecnologia adotada 
e à documentação envolvida, salvo por expressa 
autorização da Contratante. 

6.1.6. fornecer, a qualquer momento, todas as 
informações de interesse para o fornecimento 
contratado que a Contratante julgue necessário 
conhecer ou analisar. 

6.1.7. prestar esclarecimentos a Contratante 
sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 
envolvam, independentemente de solicitação. 

6.1.8. em nenhuma hipótese veicular 
publicidade ou qualquer outra informação acerca 
do fornecimento objeto deste Contrato, sem prévia 
autorização da Contratante. 

6.1.9. manter durante toda a execução do 
Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na dispensa de 
licitação n.° 044/2017/PMC. 

6.1.10. a Contratada é obrigada a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do Contrato. 

6.1.11. responder, diretamente por quaisquer 
perdas, danos ou prejuízos que vier a causar à 
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua 
ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução  
deste Contrato, independentemente de outras 
cominações contratuais ou legais a que estiver 
sujeita. 

6.2. A Contratante obriga-se a: 
6.2.1. prestar à Contratada todos os 

esclarecimentos necessários ao fornecimento 
contratado. 

6.2.2. efetuar os pagamentos devidos nos 
termos constantes da CLÁUSULA TERCEIRA. 

6.2.3. acompanhar e supervisionar a execução 
do fornecimento contratado, visando o atendimento 
das normas, especificações e instruções 
estabelecidas neste Contrato e no Edital da 
Dispensa de Licitação n.° 044/2017/PMC, e na 
legislação em vigor. 

6.2.4. aplicar ao Contratado, as penalidades 
previstas nas leis que regem a matéria e, 
especificamente este Contrato, pelo 
descumprimento de suas cláusulas. 

6.2.5. transmitir as suas ordens e instruções 
por escrito, salvo em situações de urgência ou 
emergência, sendo-lhe reservado o direito de 
solicitar da Contratada, por escrito, a posterior 
confirmação de ordens ou instruções verbais. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA 
SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU 
TRANSFERÊNCIA 

7.1. Não será permitida a sub-contratação, 
cessão ou transferência total ou parcial do objeto 
do Contrato. 

CLÁUSULA OITAVA – DO PESSOAL 
8.1. O pessoal que a Contratada empregar 

para a execução do fornecimento ora avençado 
não terá relação de emprego com a Contratante e 
desta não poderá demandar quaisquer 
pagamentos. No caso de vir a Contratante a ser 
acionada judicialmente, a Contratada a ressarcirá 
de toda e qualquer despesa que, em decorrência 
disso venha a desembolsar. 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
1 – A Administração poderá aplicar ao 

Contratado, assegurada a defesa prévia pelo prazo 
de 05 (cinco) dias, as seguintes penalidades: 

advertência; 
multa de mora de 0,3% (três décimos por 

cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, na 
entrega do objeto, incidente sobre o valor total da 
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fatura, contado a partir da solicitação de entrega do 
bem encaminhada pela Administração; 

multa de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta 
por cento) sobre o valor do fornecimento, quando 
decorridos 30 dias, ou mais, de atraso; 

suspensão temporária de participação e 
impedimento de contratar com a Administração por 
prazo não superior a cinco anos, bem como 
aplicação de multa de 10% (dez por cento) 
incidente sobre o valor total do fornecimento, no 
caso de recusa em assinar o contrato ou retirar a 
Nota de Empenho; 

e) declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição 
prevista no item anterior, ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que publicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes, e depois 
de decorrido o prazo da sanção aplicada. 

2 – Se o licitante fornecedor não recolher o 
valor da multa que porventura lhe for aplicada, com 
amparo na letra “a” do item anterior, dentro de 05 
(cinco) dias a contar da data da intimação, a 
respectiva importância será automaticamente 
descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de 
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, até 
o limite de 30% (trinta por cento). 

3 – Poderão, ainda, ser aplicadas as penas de 
advertência ou suspensão temporária de 
participação e impedimento de contratar, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa, física ou 
jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no 
art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO DO 
CONTRATO 

10.1. As partes identificadas neste ato 
acordam que o presente Contrato poderá ser 
rescindido: 

10.1.1. unilateralmente, nos casos 
enumerados no inciso I, do Art. 79, da Lei nº 
8.666/93. 

10.1.2. judicialmente, nos termos da legislação 
processual. 

10.1.3. amigavelmente, por acordo entre as 
partes, desde que haja conveniência à 
Administração. 

10.2. A rescisão deste Contrato implicará 
retenção de créditos decorrentes da contratação, 
até o limite dos prejuízos causados a Contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORÇA 
MAIOR 

11.1. As obrigações mútuas ora ajustadas  
suspender-se-ão  quando  no desenvolvimento dos 
fornecimentos ocorrerem circunstâncias fortuitas, 
alheias ao controle e à ação das partes 
Contratantes, causadas por motivos de força 
maior, conforme previsto no artigo 393, do novo 
Código Civil Brasileiro, e desde que a sua 
ocorrência seja comprovada e alegada no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas. 

11.2. Entende-se por motivo de força maior: 
greve da categoria profissional, epidemias, 
acontecimentos e outros eventos análogos que 
escapem ao controle razoável dos Contratantes 
que, mesmo agindo diligentemente, não consigam 
impedir a sua ocorrência. 

11.3. A Contratada deverá comunicar a 
Contratante por escrito e comprovar qualquer 
evento de caso fortuito ou de força maior, no prazo 

de 10 (dez) dias de sua ocorrência, sob pena de 
decair do direito de invocar o disposto no item 
acima. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – 
TRIBUTOS, SEGUROS E CONTRIBUIÇÕES 

12.1. Todos os tributos, seguros e 
contribuições que incidam ou venham a incidir 
sobre o Objeto do presente Contrato, assim como 
sobre a mão-de-obra necessária à sua execução, 
são de inteira responsabilidade da Contratada, que 
se compromete a, no término do ajuste e, sempre 
que solicitado pela Contratante, apresentar as 
correspondentes Certidões de Quitação de 
Tributos ou os Certificados de Regularidade da 
Previdência Social, bem como do FGTS, sob pena 
de retenção das importâncias que lhe forem 
devidas. 

12.2. Fica expressamente convencionado que, 
se porventura a Contratante for autuada, 
notificada, intimada ou condenada, em razão do 
não pagamento em época própria de qualquer 
obrigação atribuível à Contratado por força deste 
Contrato, ou que, à critério das autoridades 
competentes, possa vir a ser imputado a PMC na 
condição de co-responsável, seja de natureza 
fiscal, trabalhista, previdenciário ou de qualquer 
outra espécie, mesmo após o término do Contrato 
em tela, assistir-lhe-á o direito de reter os 
pagamentos devidos, até que a Contratada 
satisfaça a respectiva obrigação, liberando a 
Contratante da autuação, notificação, intimação ou 
condenação. 

12.3. Caso já tenham sido liberados pela 
Contratante todos os pagamentos e importâncias 
devidos à Contratada, assistirá a PMC o direito de 
cobrar tais obrigações da Contratada, 
consideradas e qualificadas, desde já, como dívida 
líquida e certa, cobrável por processo de execução 
na forma da Lei Processual Civil, servindo o 
presente instrumento como título hábil à referida 
cobrança. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA 
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

13.1. Conforme artigo 67, da Lei No 8.666/93, 
a prestação do fornecimento contratado será 
Objeto de acompanhamento, controle, fiscalização 
e avaliação por representante da Contratante, na 
qualidade de Fiscal do Contrato, com atribuições 
específicas, especialmente designado para tal fim 
e, aceitas pela Contratada. 

13.2. A fiscalização será exercida no interesse 
da Administração e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante 
terceiros, por quaisquer irregularidades e, a sua 
ocorrência, não implica co-responsabilidade da 
Contratante ou de seus agentes e prepostos. 

13.3. Quaisquer exigências da fiscalização 
inerentes ao Objeto do Contrato e que, legais ou 
julgadas procedentes, deverão ser prontamente 
atendidas pela Contratada, sem ônus para a 
Contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS 
PARTES E DA VINCULAÇÃO 

14.1. Integram o presente Contrato, como se 
aqui estivessem transcritos: a proposta da 
Contratada, o instrumento convocatório da licitação 
com todos os seus anexos, em nome de Prefeitura 
Municipal de Castanhal. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - REGISTRO E 
PUBLICAÇÃO 

15.1. Este Contrato será publicado em extrato 
no Diário Oficial, segundo os prazos determinados 
na legislação vigente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 
Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios 

ou questões outras decorrentes deste Contrato, 
fica declarado competente o Foro de Castanhal, 
com a renúncia de qualquer outro, especial, 
privilegiado ou de eleição, que tenham ou venham 
a ter. 

E por estarem justos e contratados, assinam a 
presente Contrato em 03 (três) vias, de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo 
qualificadas, para que sejam produzidos os efeitos 
legais e jurídicos pretendidos. 

Castanhal (Pa), 15 de maio de 2017 
Prefeitura Municipal de Castanhal - PMC 

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal 

Contratante 
MASSARI NORTE COMERCIAL EIRELI 
GLEICYANE NASCIMENTO DA GAMA 

Contratada 
TESTEMUNHAS: 
1ª _____________________________ 
CPF No   
2ª _____________________________ 
CPF No   

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
044/2017/PMC 

CONTRATO N.º 121/2017/PMC DE 
FORNECIMENTO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS QUE ENTRE SI FAZEM 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL-PMC E A EMPRESA 
ALENCAR E SÁ COMERCIAL, COMO 
ABAIXO SE DECLARA: 

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL – PMC, denominada 
neste ato como Contratante, com CNPJ/MF sob o 
n.º 05.121.991/0001-84, com sede nesta Cidade 
de Castanhal, Estado do Pará, na Av. Barão do Rio 
Branco, n.º 2232, Bairro: Centro-Castanhal/PA, 
neste ato representada por seu Prefeito Municipal, 
Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, 
arquiteto, portador da carteira de identidade n.º 
3217611 e do C.P.F n.º 057959822-53, residente e 
domiciliado à Rodovia BR 316 Km 60, Município de 
Castanhal/Pará e, a empresa ALENCAR E SÁ 
COMERCIAL LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF nº 
13.403.281/0001-75, com sede à Tv: Doutor Lauro 
Sodré, nº 1031, neste ato representado pelo seu 
Sócio Proprietário, Sr. Joermes José de Sá, 
residente e domiciliado à Travessa Doutor Lauro 
Sodré nº 1031, nesta Cidade de castanhal/Pará, 
RG nº 1.650.208/ SSP/PE, CPF nº 590.610.572-
72, doravante denominada Contratada, assinam o 
CONTRATO N.º 121/2017/PMC, que se regerá 
pelas disposições da Lei Federal n.º 10.520 de 
17/07/2002, Lei Complementar n.º 123 de 
14/12/2006, Lei Estadual nº 6.474 de 06/08/2002, 
regulamentada pelo Decreto nº 0199, de 
09/06/2003; Lei Estadual nº 5.416, de 11/12/86, 
naquilo que não conflitar com os citados 
dispositivos e, subsidiariamente pela Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, além das 
condições previstas na Dispensa de Licitação nº 
044/2017/PMC e seus anexos, como se aqui 
estivessem transcritos, aplicado-se supletivamente 
as normas de direito privado, mediante as 
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cláusulas e condições seguintes, que 
reciprocamente se outorgam e se obrigam. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E 
AMPARO LEGAL 

O presente Contrato Administrativo decorre da 
dispensa de licitação n° 044/2017/PMC, 
devidamente reconhecido e ratificado pelo Prefeito 
Municipal o Sr. Pedro Coelho da Mota filho à 
Contratada, tendo por objeto o fornecimento de 
Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, 
destinado ao Programa Nacional de Alimentação 
escolar – PNAE, nas modalidades de ensino 
fundamental, médio, pré-escola, creche, mais 
educação, educação de jovens e adultos, projetos 
quilombola e atendimento educacional 
especializado deste Munícipio de Castanhal/Pará, 
por um período de 02(dois) meses, conforme 
especificações consoante  na planilha em anexo: 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, LOCAL 
DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 
CONTRATUAL 

2.1. O fornecimento dos Gêneros Alimentícios 
mencionado na Cláusula anterior, dar-se-á durante 
a vigência deste Contrato, a contar de sua 
assinatura, no prazo máximo de até o 5º (quinto) 
dia útil dos meses para entrega dos produtos não 
perecíveis, conforme Anexo I deste Edital, a ser 
efetuado no Depósito da Merenda Escolar da 
Secretaria Municipal de Educação, de 2ª a 6ª feira, 
de 08:00 às 14:00 horas, excetuando-se também 
os dias facultados (sem expediente no órgão) e 
feriados e para os produtos perecíveis, 
semanalmente, nos meses de entrega constantes 
do Anexo I deste Edital, a ser efetuado nas 
Escolas da Zona Rural e Urbana deste Município, 
conforme Cronograma de Entrega a ser 
fornecimento no ato da solicitação. 

2.2. Na eventualidade de se verificar falhas ou 
imperfeições que impeçam o recebimento dos 
gêneros alimentícios, a Contratada providenciará 
as medidas saneadoras, o que deverá ocorrer no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sendo de 
sua inteira responsabilidade todas as despesas 
oriundas de devolução e reposição, inclusive 
quanto ao novo prazo de entrega. 

2.3. A Contratada será responsável pelo 
transporte e entrega dos produtos, desde a sua 
origem até o endereço definido no item 2.1 acima, 
sem quaisquer complementos nos preços 
contratados ou pagamento adicional referente a 
frete. 

2.4. Não serão motivos para dilatação dos 
prazos contratuais acima, decorrentes de atrasos 
na entrega de materiais por parte de eventuais 
subfornecedores da Contratada, a qual assume 
assim a integral responsabilidade decorrente deste 
ajuste, salvo por motivo de força maior ou caso 
fortuito devidamente comprovado. 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO,  
CONDIÇÕES   DE  PAGAMENTOS  E  
CRITÉRIOS  DE     REAJUSTAMENTOS 

3.1. A Contratante pagará à Contratada pela 
aquisição do Objeto deste Contrato, o preço global 
de R$147.950,00 (cento e quarenta e sete mil, 
novecentos e cinquenta reais). 

3.2. O prazo para pagamento, após o 
recebimento dos gêneros alimentícios e aceite da 
Nota Fiscal pela Secretaria Municipal de 
Educação/SEMED, efetivar-se-á em até 05 (cinco) 
dias úteis, após o repasse dos recursos financeiros 
do programa, ocorrerá mediante Ordem Bancária 
e/ou Cheque Nominal em favor da Contratada. 

3.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou 
circunstâncias que impeçam o pagamento da 
despesa, aquela será devolvida ao contratado, e o 
pagamento ficará pendente até que o mesmo 
providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 
a regularização da situação ou reapresentação do 
documento fiscal não acarretando qualquer ônus a 
Contratante.  

3.4. Caso a Contratada seja optante pelo 
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, 
juntamente com a Nota Fiscal, a devida 
comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte 
dos tributos e contribuições, conforme legislação 
em vigor. 

3.5. Para execução do pagamento de que trata 
o item 3.3 acima, a Contratada deverá fazer 
constar na Nota Fiscal correspondente, emitida 
sem rasura, em letra bem legível, em nome da 
Contratante, informando o número de sua conta 
bancária, o nome do Banco e a respectiva 
Agência. 

3.6. Não haverá reajustamento de preços, 
durante a vigência deste Contrato.  

3.6.1. Na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis ou previsíveis porém de 
conseqüências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em 
caso de força maior, caso fortuito, ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual, a relação que as 
partes pactuaram inicialmente entre os encargos 
da Contratada e a retribuição da Contratante para 
a justa remuneração dos fornecimentos, o Contrato 
poderá ser revisado, objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômico - financeiro inicial do ajuste. 

3.6.2. Quaisquer tributos ou encargos legais 
criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando 
ocorridas após a data de apresentação da 
proposta, de comprovada repercussão nos preços 
contratados, poderão implicar na revisão destes 
para mais ou menos, conforme o caso. 

3.6.3. Na hipótese de solicitação de revisão 
dos preços pela Contratada, esta deverá 
demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-
financeiro do Contrato, por meio de apresentação 
de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a 
mesma metodologia da planilha apresentada para 
assinatura do Contrato e documentação correlata 
(lista de preços da fonte produtora e/ou 
transportadora, notas fiscais de aquisição de 
produtos e/ou matérias-primas, etc), que 
comprovem que a contratação tornou-se inviável 
nas condições inicialmente avençadas. 

3.6.4. Fica facultado à Contratante realizar 
ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em 
conjunto com a análise dos requisitos dos itens 
anteriores, a decisão quanto a revisão dos preços 
pactuados. 

3.6.5. A eventual autorização da revisão dos 
preços contratuais será concedida após a análise 
técnica e jurídica da Contratante, a partir da data 
do efetivo desequilíbrio da equação econômico-
financeira, apurada em processo administrativo. 

3.6.6. Enquanto eventuais solicitações de 
revisão dos preços pactuados estiverem sendo 
analisadas, a Contratada não poderá suspender o 
fornecimento dos produtos contratados e o 
pagamento será realizado ao preço vigente. 

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO 
CONTRATUAL E ALTERAÇÕES 

4.1. Para fins de vigência contratual, o 
presente instrumento tem seu início em 15/05/2017 
e, seu término em 15/07/2017, correspondendo a 
02 (dois) meses. 

4.2. O Contrato, na forma do Edital, poderá, 
durante a sua vigência, ser renovado e/ou 
prorrogado por igual período, conforme disposição 
da Lei No 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
mediante manifestação das partes e, desde que 
haja interesse das partes e dotação orçamentária 
disponível. 

4.3. A  Contratante poderá solicitar 
modificações, acréscimos ou reduções na 
aquisição Objeto deste Contrato, desde que, após 
consulta à Contratada, os mesmos sejam 
considerados viáveis. 

4.4. Se tais modificações ou alterações 
repercutirem no preço pactuado na cláusula quarta 
ou no prazo de entrega contratual, serão 
acordados ajustes apropriados, que deverão ser 
formalizados através do Termo Aditivo. 

4.4.1. As modificações que implicarem em 
aumento do preço pactuado na cláusula quarta não 
excederão à 25% (vinte e cinco por cento) do 
referido preço. 

CLÁUSULA QUINTA – RECURSOS 
ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

5.1 – Os recursos orçamentários necessários 
ao adimplemento das obrigações decorrentes da 
contratação, Objeto desta licitação, correrão à 
conta dos recursos para o exercício de 2017, 
consignados nos seguintes orçamentos: 

Exercício Financeiro: 2017 
0606 - Secretaria Municipal de Educação 
12.306.0015.2.016 – Manutenção do 

Programa de Alimentação Escolar 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES 

DAS PARTES 
6.1. A Contratada obriga-se a: 
6.1.1. responsabilizar-se integralmente pelo 

fornecimento contratado, bem como pela 
legislação vigente inerente ao objeto contratual. 

6.1.2. entregar o material Objeto deste ajuste, 
de acordo com as normas de segurança, de 
transporte, de armazenagem e acondicionamento.  

6.1.3. pagar, como única Contratada 
empregadora, todos os tributos, encargos sociais, 
trabalhistas e previdenciários incidentes sobre o 
custo da mão-de-obra ou materiais fornecidos, de 
competência da União, dos Estados e dos 
Municípios bem como os referentes ao respectivo 
seguro de acidente de trabalho, que porventura 
venham a incidir ou incorrer durante a execução 
deste Contrato. 

6.1.4. não executar qualquer alteração ou 
acréscimo no fornecimento contratado sem 
autorização escrita da Contratante. 

6.1.5. a Contratada é vedado, sob as penas da 
Lei, prestar quaisquer informações a terceiros 
sobre a natureza ou o andamento do fornecimento 
objeto deste Contrato, bem como divulgar, através 
de quaisquer meios de comunicação, dados e 
informes relativos ao mesmo, à tecnologia adotada 
e à documentação envolvida, salvo por expressa 
autorização da Contratante. 

6.1.6. fornecer, a qualquer momento, todas as 
informações de interesse para o fornecimento 
contratado que a Contratante julgue necessário 
conhecer ou analisar. 



Castanhal-PA, 17  de maio de 2017.                      Diário Oficial                  Ano XXIII                    Edição nº 470 

15 

6.1.7. prestar esclarecimentos a Contratante 
sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 
envolvam, independentemente de solicitação. 

6.1.8. em nenhuma hipótese veicular 
publicidade ou qualquer outra informação acerca 
do fornecimento objeto deste Contrato, sem prévia 
autorização da Contratante. 

6.1.9. manter durante toda a execução do 
Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na Dispensa de 
licitação n.° 044/2017/PMC. 

6.1.10. a Contratada é obrigada a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do Contrato. 

6.1.11. responder, diretamente por quaisquer 
perdas, danos ou prejuízos que vier a causar à 
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua 
ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução  
deste Contrato, independentemente de outras 
cominações contratuais ou legais a que estiver 
sujeita. 

6.2. A Contratante obriga-se a: 
6.2.1. prestar à Contratada todos os 

esclarecimentos necessários ao fornecimento 
contratado. 

6.2.2. efetuar os pagamentos devidos nos 
termos constantes da CLÁUSULA TERCEIRA. 

6.2.3. acompanhar e supervisionar a execução 
do fornecimento contratado, visando o atendimento 
das normas, especificações e instruções 
estabelecidas neste Contrato e no Edital da 
Dispensa de Licitação n.° 044/2017/PMC, e na 
legislação em vigor. 

6.2.4. aplicar ao Contratado, as penalidades 
previstas nas leis que regem a matéria e, 
especificamente este Contrato, pelo 
descumprimento de suas cláusulas. 

6.2.5. transmitir as suas ordens e instruções 
por escrito, salvo em situações de urgência ou 
emergência, sendo-lhe reservado o direito de 
solicitar da Contratada, por escrito, a posterior 
confirmação de ordens ou instruções verbais. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA 
SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU 
TRANSFERÊNCIA 

7.1. Não será permitida a sub-contratação, 
cessão ou transferência total ou parcial do objeto 
do Contrato. 

CLÁUSULA OITAVA – DO PESSOAL 
8.1. O pessoal que a Contratada empregar 

para a execução do fornecimento ora avençado 
não terá relação de emprego com a Contratante e 
desta não poderá demandar quaisquer 
pagamentos. No caso de vir a Contratante a ser 
acionada judicialmente, a Contratada a ressarcirá 
de toda e qualquer despesa que, em decorrência 
disso venha a desembolsar. 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
1 – A Administração poderá aplicar ao 

Contratado, assegurada a defesa prévia pelo prazo 
de 05 (cinco) dias, as seguintes penalidades: 

advertência; 
multa de mora de 0,3% (três décimos por 

cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, na 
entrega do objeto, incidente sobre o valor total da 
fatura, contado a partir da solicitação de entrega do 
bem encaminhada pela Administração; 

multa de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta 
por cento) sobre o valor do fornecimento, quando 
decorridos 30 dias, ou mais, de atraso; 

suspensão temporária de participação e 
impedimento de contratar com a Administração por 
prazo não superior a cinco anos, bem como 
aplicação de multa de 10% (dez por cento) 
incidente sobre o valor total do fornecimento, no 
caso de recusa em assinar o contrato ou retirar a 
Nota de Empenho; 

e) declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição 
prevista no item anterior, ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que publicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes, e depois 
de decorrido o prazo da sanção aplicada. 

2 – Se o licitante fornecedor não recolher o 
valor da multa que porventura lhe for aplicada, com 
amparo na letra “a” do item anterior, dentro de 05 
(cinco) dias a contar da data da intimação, a 
respectiva importância será automaticamente 
descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de 
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, até 
o limite de 30% (trinta por cento). 

3 – Poderão, ainda, ser aplicadas as penas de 
advertência ou suspensão temporária de 
participação e impedimento de contratar, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa, física ou 
jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no 
art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO DO 
CONTRATO 

10.1. As partes identificadas neste ato 
acordam que o presente Contrato poderá ser 
rescindido: 

10.1.1. unilateralmente, nos casos 
enumerados no inciso I, do Art. 79, da Lei nº 
8.666/93. 

10.1.2. judicialmente, nos termos da legislação 
processual. 

10.1.3. amigavelmente, por acordo entre as 
partes, desde que haja conveniência à 
Administração. 

10.2. A rescisão deste Contrato implicará 
retenção de créditos decorrentes da contratação, 
até o limite dos prejuízos causados a Contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORÇA 
MAIOR 

11.1. As obrigações mútuas ora ajustadas  
suspender-se-ão  quando  no desenvolvimento dos 
fornecimentos ocorrerem circunstâncias fortuitas, 
alheias ao controle e à ação das partes 
Contratantes, causadas por motivos de força 
maior, conforme previsto no artigo 393, do novo 
Código Civil Brasileiro, e desde que a sua 
ocorrência seja comprovada e alegada no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas. 

11.2. Entende-se por motivo de força maior: 
greve da categoria profissional, epidemias, 
acontecimentos e outros eventos análogos que 
escapem ao controle razoável dos Contratantes 
que, mesmo agindo diligentemente, não consigam 
impedir a sua ocorrência. 

11.3. A Contratada deverá comunicar a 
Contratante por escrito e comprovar qualquer 
evento de caso fortuito ou de força maior, no prazo 
de 10 (dez) dias de sua ocorrência, sob pena de 

decair do direito de invocar o disposto no item 
acima. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – 
TRIBUTOS, SEGUROS E CONTRIBUIÇÕES 

12.1. Todos os tributos, seguros e 
contribuições que incidam ou venham a incidir 
sobre o Objeto do presente Contrato, assim como 
sobre a mão-de-obra necessária à sua execução, 
são de inteira responsabilidade da Contratada, que 
se compromete a, no término do ajuste e, sempre 
que solicitado pela Contratante, apresentar as 
correspondentes Certidões de Quitação de 
Tributos ou os Certificados de Regularidade da 
Previdência Social, bem como do FGTS, sob pena 
de retenção das importâncias que lhe forem 
devidas. 

12.2. Fica expressamente convencionado que, 
se porventura a Contratante for autuada, 
notificada, intimada ou condenada, em razão do 
não pagamento em época própria de qualquer 
obrigação atribuível à Contratado por força deste 
Contrato, ou que, à critério das autoridades 
competentes, possa vir a ser imputado a PMC na 
condição de co-responsável, seja de natureza 
fiscal, trabalhista, previdenciário ou de qualquer 
outra espécie, mesmo após o término do Contrato 
em tela, assistir-lhe-á o direito de reter os 
pagamentos devidos, até que a Contratada 
satisfaça a respectiva obrigação, liberando a 
Contratante da autuação, notificação, intimação ou 
condenação. 

12.3. Caso já tenham sido liberados pela 
Contratante todos os pagamentos e importâncias 
devidos à Contratada, assistirá a PMC o direito de 
cobrar tais obrigações da Contratada, 
consideradas e qualificadas, desde já, como dívida 
líquida e certa, cobrável por processo de execução 
na forma da Lei Processual Civil, servindo o 
presente instrumento como título hábil à referida 
cobrança. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA 
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

13.1. Conforme artigo 67, da Lei No 8.666/93, 
a prestação do fornecimento contratado será 
Objeto de acompanhamento, controle, fiscalização 
e avaliação por representante da Contratante, na 
qualidade de Fiscal do Contrato, com atribuições 
específicas, especialmente designado para tal fim 
e, aceitas pela Contratada. 

13.2. A fiscalização será exercida no interesse 
da Administração e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante 
terceiros, por quaisquer irregularidades e, a sua 
ocorrência, não implica co-responsabilidade da 
Contratante ou de seus agentes e prepostos. 

13.3. Quaisquer exigências da fiscalização 
inerentes ao Objeto do Contrato e que, legais ou 
julgadas procedentes, deverão ser prontamente 
atendidas pela Contratada, sem ônus para a 
Contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS 
PARTES E DA VINCULAÇÃO 

14.1. Integram o presente Contrato, como se 
aqui estivessem transcritos: a proposta da 
Contratada, o instrumento convocatório da licitação 
com todos os seus anexos, em nome de Prefeitura 
Municipal de Castanhal. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - REGISTRO E 
PUBLICAÇÃO 

15.1. Este Contrato será publicado em extrato 
no Diário Oficial, segundo os prazos determinados 
na legislação vigente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 
Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios 

ou questões outras decorrentes deste Contrato, 
fica declarado competente o Foro de Castanhal, 
com a renúncia de qualquer outro, especial, 
privilegiado ou de eleição, que tenham ou venham 
a ter. 

E por estarem justos e contratados, assinam a 
presente Contrato em 03 (três) vias, de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo 
qualificadas, para que sejam produzidos os efeitos 
legais e jurídicos pretendidos. 

Castanhal (Pa), 15 de maio de 2017 
Prefeitura Municipal de Castanhal - PMC 

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal 

Contratante 
ALENCAR E SÁ COMERCIAL LTDA – ME 

JOERMES JOSÉ DE SÁ 
Contratada 

TESTEMUNHAS: 
1ª _____________________________ 
CPF No   
2ª _____________________________ 
CPF No   

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
044/2017/PMC 

CONTRATO N.º 122/2017/PMC DE 
FORNECIMENTO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS QUE ENTRE SI FAZEM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL-PMC E A EMPRESA S. S. 
CARDOSO DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME, 
COMO ABAIXO SE DECLARA: 

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL – PMC, denominada 
neste ato como Contratante, com CNPJ/MF sob o 
n.º 05.121.991/0001-84, com sede nesta Cidade 
de Castanhal, Estado do Pará, na Av. Barão do Rio 
Branco, n.º 2232, Bairro: Centro-Castanhal/PA, 
neste ato representada por seu Prefeito Municipal, 
Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, 
arquiteto, portador da carteira de identidade n.º 
3217611 e do C.P.F n.º 057959822-53, residente e 
domiciliado à Rodovia BR 316 Km 60, Município de 
Castanhal/Pará e, a empresa S. S. CARDOSO 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF nº 
21.110.890/0001-64, com sede à Alameda João 
Câncio Sampaio, nº 354, bairro Santa Lídia – 
Castanhal/Pará neste ato representado pelo seu 
Administrado, Sr. Sandro Sergio Cardoso 
Quaresma, residente e domiciliado à Rua Paes de 
Carvalho, nº 896, bairro centro, Castanhal/Pará RG 
nº 2984280-SSP/PA, CPF nº 600.303.992-20, 
doravante denominada Contratada, assinam o 
CONTRATO N.º 122/2017/PMC, que se regerá 
pelas disposições da Lei Federal n.º 10.520 de 
17/07/2002, Lei Complementar n.º 123 de 
14/12/2006, Lei Estadual nº 6.474 de 06/08/2002, 
regulamentada pelo Decreto nº 0199, de 
09/06/2003; Lei Estadual nº 5.416, de 11/12/86, 
naquilo que não conflitar com os citados 
dispositivos e,subsidiariamente pela Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, além das 
condições previstas na Dispensa de Licitação nº 
044/2017/PMC e seus anexos, como se aqui 
estivessem transcritos, aplicado-se supletivamente 
as normas de direito privado, mediante as 

cláusulas e condições seguintes, que 
reciprocamente se outorgam e se obrigam. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E 
AMPARO LEGAL 

O presente Contrato Administrativo decorre da 
Dispensa de licitação n° 044/2017/PMC, 
devidamente reconhecido e ratificado pelo Prefeito 
Municipal o Sr. Pedro Coelho da Mota filho à 
Contratada, tendo por objeto o fornecimento de 
Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, 
destinado ao Programa Nacional de Alimentação 
escolar – PNAE, nas modalidades de ensino 
fundamental, médio, pré-escola, creche, mais 
educação, educação de jovens e adultos, projetos 
quilombola e atendimento educacional 
especializado deste Munícipio de Castanhal/Pará, 
por um período de 02(dois) meses, conforme 
especificações consoante  na planilha em anexo: 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, LOCAL 
DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 
CONTRATUAL 

2.1. O fornecimento dos Gêneros Alimentícios 
mencionado na Cláusula anterior, dar-se-á durante 
a vigência deste Contrato, a contar de sua 
assinatura, no prazo máximo de até o 5º (quinto) 
dia útil dos meses para entrega dos produtos não 
perecíveis, conforme Anexo I deste Edital, a ser 
efetuado no Depósito da Merenda Escolar da 
Secretaria Municipal de Educação, de 2ª a 6ª feira, 
de 08:00 às 14:00 horas, excetuando-se também 
os dias facultados (sem expediente no órgão) e 
feriados e para os produtos perecíveis, 
semanalmente, nos meses de entrega constantes 
do Anexo I deste Edital, a ser efetuado nas 
Escolas da Zona Rural e Urbana deste Município, 
conforme Cronograma de Entrega a ser 
fornecimento no ato da solicitação. 

2.2. Na eventualidade de se verificar falhas ou 
imperfeições que impeçam o recebimento dos 
gêneros alimentícios, a Contratada providenciará 
as medidas saneadoras, o que deverá ocorrer no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sendo de 
sua inteira responsabilidade todas as despesas 
oriundas de devolução e reposição, inclusive 
quanto ao novo prazo de entrega. 

2.3. A Contratada será responsável pelo 
transporte e entrega dos produtos, desde a sua 
origem até o endereço definido no item 2.1 acima, 
sem quaisquer complementos nos preços 
contratados ou pagamento adicional referente a 
frete. 

2.4. Não serão motivos para dilatação dos 
prazos contratuais acima, decorrentes de atrasos 
na entrega de materiais por parte de eventuais 
subfornecedores da Contratada, a qual assume 
assim a integral responsabilidade decorrente deste 
ajuste, salvo por motivo de força maior ou caso 
fortuito devidamente comprovado. 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO,  
CONDIÇÕES   DE  PAGAMENTOS  E  
CRITÉRIOS  DE     REAJUSTAMENTOS 

3.1. A Contratante pagará à Contratada pela 
aquisição do Objeto deste Contrato, o preço global 
de R$165.663,00 (cento e sessenta e cinco mil, 
seiscentos e sessenta e três reais). 

3.2. O prazo para pagamento, após o 
recebimento dos gêneros alimentícios e aceite da 
Nota Fiscal pela Secretaria Municipal de 
Educação/SEMED, efetivar-se-á em até 05 (cinco) 
dias úteis, após o repasse dos recursos financeiros 
do programa, ocorrerá mediante Ordem Bancária 
e/ou Cheque Nominal em favor da Contratada. 

3.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou 
circunstâncias que impeçam o pagamento da 
despesa, aquela será devolvida ao contratado, e o 
pagamento ficará pendente até que o mesmo 
providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 
a regularização da situação ou reapresentação do 
documento fiscal não acarretando qualquer ônus a 
Contratante.  

3.4. Caso a Contratada seja optante pelo 
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, 
juntamente com a Nota Fiscal, a devida 
comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte 
dos tributos e contribuições, conforme legislação 
em vigor. 

3.5. Para execução do pagamento de que trata 
o item 3.3 acima, a Contratada deverá fazer 
constar na Nota Fiscal correspondente, emitida 
sem rasura, em letra bem legível, em nome da 
Contratante, informando o número de sua conta 
bancária, o nome do Banco e a respectiva 
Agência. 

3.6. Não haverá reajustamento de preços, 
durante a vigência deste Contrato.  

3.6.1. Na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis ou previsíveis porém de 
conseqüências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em 
caso de força maior, caso fortuito, ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual, a relação que as 
partes pactuaram inicialmente entre os encargos 
da Contratada e a retribuição da Contratante para 
a justa remuneração dos fornecimentos, o Contrato 
poderá ser revisado, objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômico - financeiro inicial do ajuste. 

3.6.2. Quaisquer tributos ou encargos legais 
criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando 
ocorridas após a data de apresentação da 
proposta, de comprovada repercussão nos preços 
contratados, poderão implicar na revisão destes 
para mais ou menos, conforme o caso. 

3.6.3. Na hipótese de solicitação de revisão 
dos preços pela Contratada, esta deverá 
demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-
financeiro do Contrato, por meio de apresentação 
de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a 
mesma metodologia da planilha apresentada para 
assinatura do Contrato e documentação correlata 
(lista de preços da fonte produtora e/ou 
transportadora, notas fiscais de aquisição de 
produtos e/ou matérias-primas, etc), que 
comprovem que a contratação tornou-se inviável 
nas condições inicialmente avençadas. 

3.6.4. Fica facultado à Contratante realizar 
ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em 
conjunto com a análise dos requisitos dos itens 
anteriores, a decisão quanto a revisão dos preços 
pactuados. 

3.6.5. A eventual autorização da revisão dos 
preços contratuais será concedida após a análise 
técnica e jurídica da Contratante, a partir da data 
do efetivo desequilíbrio da equação econômico-
financeira, apurada em processo administrativo. 

3.6.6. Enquanto eventuais solicitações de 
revisão dos preços pactuados estiverem sendo 
analisadas, a Contratada não poderá suspender o 
fornecimento dos produtos contratados e o 
pagamento será realizado ao preço vigente. 
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CLÁUSULA QUARTA - PRAZO 
CONTRATUAL E ALTERAÇÕES 

4.1. Para fins de vigência contratual, o 
presente instrumento tem seu início em 15/05/2017 
e seu término em 15/07/2017, correspondendo a 
02 (dois) meses. 

4.2. O Contrato, na forma do Edital, poderá, 
durante a sua vigência, ser renovado e/ou 
prorrogado por igual período, conforme disposição 
da Lei No 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
mediante manifestação das partes e, desde que 
haja interesse das partes e dotação orçamentária 
disponível. 

4.3. A  Contratante poderá solicitar 
modificações, acréscimos ou reduções na 
aquisição Objeto deste Contrato, desde que, após 
consulta à Contratada, os mesmos sejam 
considerados viáveis. 

4.4. Se tais modificações ou alterações 
repercutirem no preço pactuado na cláusula quarta 
ou no prazo de entrega contratual, serão 
acordados ajustes apropriados, que deverão ser 
formalizados através do Termo Aditivo. 

4.4.1. As modificações que implicarem em 
aumento do preço pactuado na cláusula quarta não 
excederão à 25% (vinte e cinco por cento) do 
referido preço. 

CLÁUSULA QUINTA – RECURSOS 
ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

5.1 – Os recursos orçamentários necessários 
ao adimplemento das obrigações decorrentes da 
contratação, Objeto desta licitação, correrão à 
conta dos recursos para o exercício de 2017 
consignados nos seguintes orçamentos:  

Exercício Financeiro: 2017 
0606 - Secretaria Municipal de Educação 
12.306.0015.2.016 – Manutenção do 

Programa de Alimentação Escolar 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES 

DAS PARTES 
6.1. A Contratada obriga-se a: 
6.1.1. responsabilizar-se integralmente pelo 

fornecimento contratado, bem como pela 
legislação vigente inerente ao objeto contratual. 

6.1.2. entregar o material Objeto deste ajuste, 
de acordo com as normas de segurança, de 
transporte, de armazenagem e acondicionamento.  

6.1.3. pagar, como única Contratada 
empregadora, todos os tributos, encargos sociais, 
trabalhistas e previdenciários incidentes sobre o 
custo da mão-de-obra ou materiais fornecidos, de 
competência da União, dos Estados e dos 
Municípios bem como os referentes ao respectivo 
seguro de acidente de trabalho, que porventura 
venham a incidir ou incorrer durante a execução 
deste Contrato. 

6.1.4. não executar qualquer alteração ou 
acréscimo no fornecimento contratado sem 
autorização escrita da Contratante. 

6.1.5. a Contratada é vedado, sob as penas da 
Lei, prestar quaisquer informações a terceiros 
sobre a natureza ou o andamento do fornecimento 
objeto deste Contrato, bem como divulgar, através 
de quaisquer meios de comunicação, dados e 
informes relativos ao mesmo, à tecnologia adotada 
e à documentação envolvida, salvo por expressa 
autorização da Contratante. 

6.1.6. fornecer, a qualquer momento, todas as 
informações de interesse para o fornecimento 
contratado que a Contratante julgue necessário 
conhecer ou analisar. 

6.1.7. prestar esclarecimentos a Contratante 
sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 
envolvam, independentemente de solicitação. 

6.1.8. em nenhuma hipótese veicular 
publicidade ou qualquer outra informação acerca 
do fornecimento objeto deste Contrato, sem prévia 
autorização da Contratante. 

6.1.9. manter durante toda a execução do 
Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na Dispensa de 
licitação n.° 044/2017/PMC. 

6.1.10. a Contratada é obrigada a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do Contrato. 

6.1.11. responder, diretamente por quaisquer 
perdas, danos ou prejuízos que vier a causar à 
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua 
ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução  
deste Contrato, independentemente de outras 
cominações contratuais ou legais a que estiver 
sujeita. 

6.2. A Contratante obriga-se a: 
6.2.1. prestar à Contratada todos os 

esclarecimentos necessários ao fornecimento 
contratado. 

6.2.2. efetuar os pagamentos devidos nos 
termos constantes da CLÁUSULA TERCEIRA. 

6.2.3. acompanhar e supervisionar a execução 
do fornecimento contratado, visando o atendimento 
das normas, especificações e instruções 
estabelecidas neste Contrato e no Edital da 
Dispensa de Licitação n.° 044/2017/PMC, e na 
legislação em vigor. 

6.2.4. aplicar ao Contratado, as penalidades 
previstas nas leis que regem a matéria e, 
especificamente este Contrato, pelo 
descumprimento de suas cláusulas. 

6.2.5. transmitir as suas ordens e instruções 
por escrito, salvo em situações de urgência ou 
emergência, sendo-lhe reservado o direito de 
solicitar da Contratada, por escrito, a posterior 
confirmação de ordens ou instruções verbais. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA 
SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU 
TRANSFERÊNCIA 

7.1. Não será permitida a sub-contratação, 
cessão ou transferência total ou parcial do objeto 
do Contrato. 

CLÁUSULA OITAVA – DO PESSOAL 
8.1. O pessoal que a Contratada empregar 

para a execução do fornecimento ora avençado 
não terá relação de emprego com a Contratante e 
desta não poderá demandar quaisquer 
pagamentos. No caso de vir a Contratante a ser 
acionada judicialmente, a Contratada a ressarcirá 
de toda e qualquer despesa que, em decorrência 
disso venha a desembolsar. 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
1 – A Administração poderá aplicar ao 

Contratado, assegurada a defesa prévia pelo prazo 
de 05 (cinco) dias, as seguintes penalidades: 

advertência; 
multa de mora de 0,3% (três décimos por 

cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, na 
entrega do objeto, incidente sobre o valor total da 
fatura, contado a partir da solicitação de entrega do 
bem encaminhada pela Administração; 

multa de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta 
por cento) sobre o valor do fornecimento, quando 
decorridos 30 dias, ou mais, de atraso; 

suspensão temporária de participação e 
impedimento de contratar com a Administração por 
prazo não superior a cinco anos, bem como 
aplicação de multa de 10% (dez por cento) 
incidente sobre o valor total do fornecimento, no 
caso de recusa em assinar o contrato ou retirar a 
Nota de Empenho; 

e) declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição 
prevista no item anterior, ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que publicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes, e depois 
de decorrido o prazo da sanção aplicada. 

2 – Se o licitante fornecedor não recolher o 
valor da multa que porventura lhe for aplicada, com 
amparo na letra “a” do item anterior, dentro de 05 
(cinco) dias a contar da data da intimação, a 
respectiva importância será automaticamente 
descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de 
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, até 
o limite de 30% (trinta por cento). 

3 – Poderão, ainda, ser aplicadas as penas de 
advertência ou suspensão temporária de 
participação e impedimento de contratar, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa, física ou 
jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no 
art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO DO 
CONTRATO 

10.1. As partes identificadas neste ato 
acordam que o presente Contrato poderá ser 
rescindido: 

10.1.1. unilateralmente, nos casos 
enumerados no inciso I, do Art. 79, da Lei nº 
8.666/93. 

10.1.2. judicialmente, nos termos da legislação 
processual. 

10.1.3. amigavelmente, por acordo entre as 
partes, desde que haja conveniência à 
Administração. 

10.2. A rescisão deste Contrato implicará 
retenção de créditos decorrentes da contratação, 
até o limite dos prejuízos causados a Contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORÇA 
MAIOR 

11.1. As obrigações mútuas ora ajustadas  
suspender-se-ão  quando  no desenvolvimento dos 
fornecimentos ocorrerem circunstâncias fortuitas, 
alheias ao controle e à ação das partes 
Contratantes, causadas por motivos de força 
maior, conforme previsto no artigo 393, do novo 
Código Civil Brasileiro, e desde que a sua 
ocorrência seja comprovada e alegada no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas. 

11.2. Entende-se por motivo de força maior: 
greve da categoria profissional, epidemias, 
acontecimentos e outros eventos análogos que 
escapem ao controle razoável dos Contratantes 
que, mesmo agindo diligentemente, não consigam 
impedir a sua ocorrência. 

11.3. A Contratada deverá comunicar a 
Contratante por escrito e comprovar qualquer 
evento de caso fortuito ou de força maior, no prazo 
de 10 (dez) dias de sua ocorrência, sob pena de 



Castanhal-PA, 17  de maio de 2017.                      Diário Oficial                  Ano XXIII                    Edição nº 470 

18 

decair do direito de invocar o disposto no item 
acima. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – 
TRIBUTOS, SEGUROS E CONTRIBUIÇÕES 

12.1. Todos os tributos, seguros e 
contribuições que incidam ou venham a incidir 
sobre o Objeto do presente Contrato, assim como 
sobre a mão-de-obra necessária à sua execução, 
são de inteira responsabilidade da Contratada, que 
se compromete a, no término do ajuste e, sempre 
que solicitado pela Contratante, apresentar as 
correspondentes Certidões de Quitação de 
Tributos ou os Certificados de Regularidade da 
Previdência Social, bem como do FGTS, sob pena 
de retenção das importâncias que lhe forem 
devidas. 

12.2. Fica expressamente convencionado que, 
se porventura a Contratante for autuada, 
notificada, intimada ou condenada, em razão do 
não pagamento em época própria de qualquer 
obrigação atribuível à Contratado por força deste 
Contrato, ou que, à critério das autoridades 
competentes, possa vir a ser imputado a PMC na 
condição de co-responsável, seja de natureza 
fiscal, trabalhista, previdenciário ou de qualquer 
outra espécie, mesmo após o término do Contrato 
em tela, assistir-lhe-á o direito de reter os 
pagamentos devidos, até que a Contratada 
satisfaça a respectiva obrigação, liberando a 
Contratante da autuação, notificação, intimação ou 
condenação. 

12.3. Caso já tenham sido liberados pela 
Contratante todos os pagamentos e importâncias 
devidos à Contratada, assistirá a PMC o direito de 
cobrar tais obrigações da Contratada, 
consideradas e qualificadas, desde já, como dívida 
líquida e certa, cobrável por processo de execução 
na forma da Lei Processual Civil, servindo o 
presente instrumento como título hábil à referida 
cobrança. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA 
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

13.1. Conforme artigo 67, da Lei No 8.666/93, 
a prestação do fornecimento contratado será 
Objeto de acompanhamento, controle, fiscalização 
e avaliação por representante da Contratante, na 
qualidade de Fiscal do Contrato, com atribuições 
específicas, especialmente designado para tal fim 
e, aceitas pela Contratada. 

13.2. A fiscalização será exercida no interesse 
da Administração e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante 
terceiros, por quaisquer irregularidades e, a sua 
ocorrência, não implica co-responsabilidade da 
Contratante ou de seus agentes e prepostos. 

13.3. Quaisquer exigências da fiscalização 
inerentes ao Objeto do Contrato e que, legais ou 
julgadas procedentes, deverão ser prontamente 
atendidas pela Contratada, sem ônus para a 
Contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS 
PARTES E DA VINCULAÇÃO 

14.1. Integram o presente Contrato, como se 
aqui estivessem transcritos: a proposta da 
Contratada, o instrumento convocatório da licitação 
com todos os seus anexos, em nome de Prefeitura 
Municipal de Castanhal. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - REGISTRO E 
PUBLICAÇÃO 

15.1. Este Contrato será publicado em extrato 
no Diário Oficial, segundo os prazos determinados 
na legislação vigente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 
Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios 

ou questões outras decorrentes deste Contrato, 
fica declarado competente o Foro de Castanhal, 
com a renúncia de qualquer outro, especial, 
privilegiado ou de eleição, que tenham ou venham 
a ter. 

E por estarem justos e contratados, assinam a 
presente Contrato em 03 (três) vias, de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo 
qualificadas, para que sejam produzidos os efeitos 
legais e jurídicos pretendidos. 

Castanhal (Pa), 15 de maio de 2017 
Prefeitura Municipal de Castanhal - PMC 

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal 

Contratante 
S. S. CARDOSO DIST. DE PROD. ALIMENTÍCIOS 

EIRELI – ME 
SANDRO SERGIO CARDOSO QUARESMA 

Contratada 
TESTEMUNHAS: 
1ª _____________________________ 
CPF No   
2ª _____________________________ 
CPF No   

ALENCAR E SÁ COMERCIAL LTDA – ME 
TV: Dr. Lauro Sodré 1031-Ianetama - Castanhal- 
Pará 
CNPJ: 13.403.281/0001-75 
FONE: 3721-2602 
Email: alencaresacomercial@hotmail.com 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

ITE
M 

DESCRIÇÃO  
Uni
d 

Qtde 
MARC

A 

ALE
NCA

R 

SUB-
TOTAL 

10 

CARNE 
MOÍDA 

BOVINA DE 
MÚSCULO 

CONGELADA
:  contendo 
até 8% de 
gordura, 
aspecto 

próprio, firme, 
não 

amolecida, 
não pegajosa, 
cor vermelho 
vivo e sem 
manchas 

esverdeadas. 
Propriedades 
organoléptica

s (aroma, 
sabor, cor e 

textura) 
preservadas. 
INSPECIONA

DO PELO 
MINISTÉRIO 

DA 
AGRICULTU
RA (SIF ou 
SIE). Este 
alimento 

deverá ser 
entregue em 

veículo 
frigorífico com 

termômetro 
indicando a 
temperatura. 
VALIDADE: o 
produto deve 

conter data de 

EMBALA
GEM 

PRIMÁRI
A: 

individual 
de até 1 

kg. A 
vácuo 

em sacos 
plásticos 

de 
polietilen

o liso, 
atóxico c/ 

rótulo 
interno. 

Embalag
em 

secundár
ia: Caixa 

de 
papelão 
ondulado 

de 
capacida
de de 10 
ou 20 kg. 
Mantida 

sob 
congela

mento a -
18ºc. 

Devem 
estar de 
acordo 
com as 

exigência
s do 

Ministério 
da 

Agricultur

KG 
14.0
00 

MERC
URIO 

9,50 
133.00
0,00 

fabricação de 
até 30 dias 
anteriores à 

data de 
entrega. 

a, 
Pecuária 

e 
Abasteci
mento. 

11 

CEBOLA 
BRANCA: 1ª 
qualidade, 
tamanho 
médio, 

íntegra, de 
consistência 
firme, sem 
indícios de 

germinação, 
livre de 

fungos e 
sujidades. 

Principal: 
saco de 
estopa 
com até 
30 kg. 

Secundár
ia: 

embalag
em 

plástica 
com 1 

kg. 

KG 
5.00

0 

TERR
A 

NOVA 
2,99 

14.950
,00 

 

TOTAL GERAL    147.950,00  

ALENCAR E SÁ COMERCIAL LTDA - ME 
Joermes José de Sá 

A & GE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 
- ME 

Rua Tancredo Neves nº 1021 - Bairro- São João - 
Abaetetuba - Pará 
CNPJ: 09.135.197/0001-40 
FONE: 98336-7060/8087-0001 
Email: loja.mecatron@gmail.com 
ITE
M 

DESCRIÇÃO  
Uni
d 

Qtde 
MARC

A 
A & 
GE 

SUB-
TOTAL 

6 

BISCOITO 
DOCE 

SABOR 
LEITE 

EXTRA: 
Contendo 

basicamente 
farinha de 

trigo 
enriquecida 
com ferro e 
ácido fólico, 

açúcar, 
gordura 
vegetal, 

amido de 
milho, soro de 

leite, 
estabilizante 
(lecitina de 
soja), sal, 
fermento 
químico. 

(bicarbonato 
de sódio e 

bicarbonato 
de amônio) 

fermento seco 
e 

aromatizante. 
CONTÉM 
GLÚTEN. 

VALIDADE: o 
produto deve 

conter data de 
fabricação de 

até 30 dias 
anteriores à 

data de 
entrega. 

EMBALA
GEM 

PRIMÁRI
A: pacote 
de 400g.  
EMBALA

GEM 
SECUND

ÁRIA: 
caixa de 
papelão 
com até 

4Kg. 

KG 
3.50

0 
TRIGO
LINO 

       
5,52  

19.320
,00 

12 

CREME DE 
LEITE: 

estabilizante 
fosfato 

dissódico, 
sem glúten.  

VALIDADE: o 
produto deve 

conter data de 

EMBALA
GEM 

PRIMÁRI
A: tipo 

lata 
contendo 
300 g em 

cada 
unidade. 

UN 
1.50

0 
ITAMB

É 
       
3,35  

5.025,
00 

mailto:alencaresacomercial@hotmail.com
mailto:loja.mecatron@gmail.com
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fabricação de 
até 120 dias 
anteriores à 

data de 
entrega. 

EMBALA
GEM 

SECUND
ÁRIA: em 
caixa de 
papelão 
com até 

30 
unidades

. 

16 

LEITE DE 
COCO PARA 

FINS 
CULINÁRIOS: 
Leite de Coco, 

água, 
conservador 
INS 202, INS 

211 e INS 
223, 

Acidulante 
INS 330 e 

Espessante 
INS 466. NÃO 

CONTÉM 
GLÚTEN. 

VALIDADE: o 
produto deve 

conter data de 
fabricação de 
até 120 dias 
anteriores à 

data de 
entrega. 

EMBALA
GEM 

PRIMÁRI
A: 

vasilham
e de 
vidro 

transpare
nte ou 

tipo PET 
de 500 
ml por 

unidade. 
EMBALA

GEM 
SECUND

ÁRIA: 
Caixa de 
papelão 
com até 

3 Kg. 

UN 
3.00

0 

DONA 
MENIN

A 

       
3,50  

10.500
,00 

22 

PÃO DE CHÁ: 
o pão deverá 
ser fabricado 
com matérias 

primas de 
primeira 

qualidade, 
isentos de 

matéria 
terrosa, 

parasitas e 
em perfeito 
estado de 

conservação. 
VALIDADE: o 
produto deve 

conter data de 
fabricação de 
até 24 horas 
anteriores à 

data de 
entrega. 

EMBALA
GEM 

PRIMÁRI
A: 

plástico, 
transpare

nte, 
fechado, 
pesando 

cada 
unidade 

50g. 

KG 
15.0
00 

TRADI
CIONA

L 

     
10,0
5  

150.75
0,00 

 

TOTAL GERAL         185.595,00  

A & GE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME 
Hermenegildo dos Santos Cardoso 

AIKY COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO 
LTDA 

AV: Presidentes Vargas BR 316 - Castanhal - Pará 
– Ianetama 
CNPJ: 04.848.586/0001-08 
FONE: 91-3711-4042 
Email: licitacao@aiky.com.br 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 
ITE
M 

DESCRIÇÃO  
Uni
d 

Qtde 
MARC

A 
AIK
Y 

SUB-
TOTAL 

5 

AZEITE DE 
DENDÊ: 
alimentício, 
sem 
conservantes 
e de acordo 
com os 
padrões 
legais.  
VALIDADE: o 

EMBALA
GEM 
PRIMÁRI
A: tipo 
PET, 
contendo 
200 ml 
em cada 
unidade. 
EMBALA

UN 500 
TAPA
JÓS 

   
1,67  

835,00 

produto deve 
conter data de 
fabricação de 
até 120 dias 
anteriores à 
data de 
entregue. 

GEM: 
secundár
ia, em 
caixa de 
papelão 
com até 
24 
unidades
. 

13 

EXTRATO DE 
TOMATE: 
Produto 
resultante da 
concentração 
de frutos 
maduros 
adicionado de 
sal e açúcar. 
Composição: 
Polpa de 
Tomate, 
Açúcar e Sal. 
Não Contém 
Glúten. 
Simples e 
concentrado, 
elaborado 
com frutos 
sadios, limpos 
e sem 
sementes. 
Isento de 
fermentações. 
VALIDADE: o 
produto deve 
conter data de 
fabricação de 
até 120 dias 
anteriores à 
data de 
entrega. 

EMBALA
GEM 
PRIMÁRI
A: 
saches 
de 350g 
em cada 
unidade. 
EMBALA
GEM 
SECUND
ÁRIA: 
em caixa 
de 
papelão 
com até 
30 Kg 

UN 
3.50

0 
BONA

RE 
   

1,56  
5.460,

00 

24 

SELETA DE 
LEGUMES: 
preparada 
com vegetais 
selecionados 
e produzidos 
em 
conformidade 
com a 
legislação 
vigente. 
Contendo 
Ervilha, 
batata, 
cenoura e 
salmoura. 
Não contém 
glúten.  
Embalagem 
sem sinais de 
alterações 
(estofamentos
, vazamentos, 
corrosões 
internas, 
amassamento
s), bem como, 
quaisquer 
modificações 
de natureza 
física, química 
ou 
organoléptica 
do produto. 
VALIDADE: o 
produto deve 
conter data de 
fabricação de 
até 120 dias 
anteriores à 

EMBALA
GEM 
PRIMÁRI
A: Lata 
com 
peso 
líquido 
de 280g. 
EMBALA
GEM 
SECUND
ÁRIA:  
em caixa 
de 
papelão 
com até 
20Kg. 

UN 
4.00

0 

GOIÁS 
VERD

E 

   
2,06  

8.240,
00 

data de 
entrega. 

 

TOTAL GERAL    14.535,00  

AIKY COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 
José Izaias de Albuquerque Cabral 

BOM BONS & DESCARTAVEIS EIRELI 
BECO DA PIEDADE Nº 32 - REDUTO - BELÉM – 
PARÁ 
FONE/3212-1231/3212-3957 
EMAIL: vendas@bombonsedescartaveis.com.br 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

ITE
M 

DESCRIÇÃO  
Uni
d 

Qtde 
MARC

A 

BO
MB
ON
S 

SUB-
TOTAL 

1 

ACHOCOLAT
ADO EM PÓ: 

Produto 
preparado 
com cacau 
obtido por 
processo 

tecnológico 
adequado 
podendo 

conter outras 
substâncias 
alimentícias 
aprovadas. 

Propriedades 
Nutricionais: 

Açúcar, 
Cacau em pó, 
maltodextrina, 
sal, minerais 

(ferro e zinco), 
complexo 
vitamínico 

(vitamina A, 
D3, D-Biotina, 
ácido Fólico, 
Niacinamida, 

àcido 
pantotênico, 
B1, B12, B2, 

B6), 
estabilizante 
lecitina de 

soja e aroma 
natural de 
cacau com 

baunilha. Não 
contém 
glúten.  

Devem estar 
de acordo 

com as 
exigências da 

Legislação 
Sanitária em 
vigor no País 
ANVISA/MS. 
VALIDADE: o 
produto deve 

conter data de 
fabricação de 

até 60 dias 
anteriores à 

data de 
entrega. 

EMBALA
GEM 

PRIMÁRI
A: 

plástico 
tipo 

sachê, 
não 

transpare
nte, 

atóxico, 
fechado, 
até 400g. 
EMBALA

GEM 
SECUND

ÁRIA: 
Caixa de 
papelão, 
lacrada 
com até 
10 Kg. 

KG 
2.00

0 
DOÇU

RA 
             
6,92  

13.840
,00 

2 

AÇÚCAR 
TRITURADO: 

Contendo 
sacarose de 

cana de 
açúcar, 
branco, 

peneirado, 
livre de 

EMBALA
GEM 

PRIMÁRI
A: 

transpare
nte, 

atóxica 
resistent
e com 1 

KG 
15.0
00 

PRINC
ESA 

             
2,31  

34.650
,00 

mailto:licitacao@aiky.com.br
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fermentação, 
isento de 
matérias 
terrosas, 

parasitas e 
detritos 

animais e 
vegetais. 

VALIDADE: o 
produto deve 

conter data de 
fabricação de 
até 120 dias 
anteriores à 

data de 
entrega. 

Kg. 
EMBALA

GEM 
SECUND

ÁRIA: 
fardo 

plástico 
transpare

nte até 
30 Kg. 

4 

ARROZ 
PARBOILIZA
DO: Subgrupo 
parboilizado, 

Tipo 1, Classe 
longo fino 1 

kg 
(armazenado 

em 
embalagem 

plástica) 
constituídos 

de grãos 
inteiros, isento 
de sujidades e 

materiais 
estranhos.  

VALIDADE: o 
produto deve 

conter data de 
fabricação de 
até 120 dias 
anteriores à 

data de 
entrega. 

EMBALA
GEM 

PRIMÁRI
A: 

embalag
em de 1 
kg em 
sacos 

plásticos 
transpare

ntes e 
atóxicos, 
limpos 

não 
violados, 
resistent
es que 

garantam 
a 

integrida
de do 

produto 
até o 

momento 
do 

consumo
, 

acondicio
nados 

em 
fardos 

lacrados. 
A 

embalag
em 

deverá 
conter 

externam
ente os 

dados de 
identifica

ção e 
procedên

cia, 
informaç

ão 
nutricion

al, 
número 
do lote, 
data de 

validade, 
quantida

de do 
produto. 
EMBALA

GEM 
SECUND

ÁRIA: 
Fardo 

plástico 
transpare

nte até 
30 Kg. 

KG 
8.00

0 

BOM 
NO 

PRAT
O 

             
2,49  

19.920
,00 

7 BISCOITO EMBALA KG 3.50 HILÉIA              19.320

DOCE TIPO 
MAISENA: 
Contendo 

basicamente 
farinha de 

trigo 
enriquecida 
com ferro e 
ácido fólico, 

açúcar, 
gordura 
vegetal, 

amido de 
milho, soro do 

leite, sal, 
fermentos 
químicos, 

estabilizante 
lectina de 

soja, 
acidulante 

ácido lático e 
aromatizante.  

CONTÉM 
GLÚTEN. 

VALIDADE: o 
produto deve 

conter data de 
fabricação de 

até 30 dias 
anteriores à 

data de 
entrega. 

GEM 
PRIMÁRI

A: 
atóxica 

resistent
e com 
100g. 

EMBALA
GEM 

SECUND
ÁRIA: 
Pacote 

de 400g. 
EMBALA

GEM 
TERCIÁ

RIA: 
Caixa de 
papelão 
até 4,0kg 

0 5,52  ,00 

8 

BISCOITO 
SALGADO 

CREAM 
CRACKER 
TIPO SALT: 
Contendo 

basicamente 
Farinha de 

trigo, gordura 
vegetal, 

açúcar, amido 
de milho, soro 

de leite, sal 
fermentos 
químicos 

(bicarbonato 
de sódio e 

bicarbonato 
de amônio), 
estabilizante 
lecitina de 

soja, 
acidulante 

ácido cítrico, 
aromatizante 

aroma de 
manteiga. 
CONTÉM 
GLÚTEN. 

Propriedades 
nutricionais: 

contendo 
proteínas, 

fibra 
alimentar, 

ferro. 
VALIDADE: o 
produto deve 

conter data de 
fabricação de 

até 30 dias 
anteriores à 

data de 
entrega. 

EMBALA
GEM 

PRIMÁRI
A: 

atóxica 
com 400 
gramas. 
EMBALA

GEM 
SECUND

ÁRIA: 
Caixa de 
papelão 

com 4Kg. 

KG 
4.50

0 
HILÉIA 

             
5,52  

24.840
,00 

18 

MACARRÃO 
ESPAGUETE 
DE TRIGO: 
massa de 

EMBALA
GEM 

PRIMÁRI
A: 

KG 
6.00

0 
RICOS

A 
             
3,60  

21.600
,00 

trigo com 
sêmola de 

trigo 
fortificada 

com ferro e 
ácido fólico. 
CONTÉM 
GLÚTEN. 

VALIDADE: o 
produto deve 

conter data de 
fabricação de 
até 120 dias 
anteriores à 

data de 
entrega. 

polipropil
eno, 

fechado 
automati
camente 

por 
termosso
ldagem 

na 
horizonta
l / vertical 

com 
peso de 

no 
mínimo 

500 
gramas. 
EMBALA

GEM 
SECUND

ÁRIA: 
Fardo 

plástico 
transpare

nte, 
atóxico 
com até 
10 Kg. 

19 

MARGARINA 
COM SAL: 

Óleos 
vegetais 

líquidos e 
hidrogenados, 
água, sal, leite 
desnatado e 
reconstituído, 
vitamina A e 

beta caroteno, 
estabilizante 

mono e 
diglicerídeos 

de ácidos 
graxos, éster 
de poliglicerol 

de ácidos 
graxos e 

lecitina de 
soja, 

conservador 
benzoato de 
sódio, aroma 
idêntico ao 
natural de 
manteiga, 
corante 

natural de 
urucum, 

acidulante 
ácido lático e 
ácido cítrico e 
antioxidante 

EDTA cálcico 
dissódico.  

NÃO 
CONTÉM 
GLÚTEN. 

VALIDADE: o 
produto deve 

conter data de 
fabricação de 
até 120 dias 
anteriores à 

data de 
entrega. 

EMBALA
GEM 

PRIMÁRI
A: Potes 
plásticos 

de 
polipropil
eno até 
500g.  

EMBALA
GEM 

SECUND
ÁRIA: 

caixa de 
papelão 
até 6 Kg.  

A 
embalag

em 
deverá 
conter 

externam
ente os 

dados de 
identifica

ção e 
procedên

cia, 
informaç

ão 
nutricion

al, 
número 
do lote, 
data de 

validade, 
quantida

de do 
produto e 
número 

do 
registro. 

KG 
2.80

0 
PRIM
OR 

             
5,40  

15.120
,00 

 

TOTAL GERAL          149.290,00  

BOM BONS & DESCARTAVEIS EIRELI 
Jorge Luiz Antonio velozo 
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FIS COMERCIAL LTDA 
Rod.Mario Covas Km 7, Conjunto Mururé, Avenida 
Principal nº 3 - Coqueiro - Belém – Pará 
FONE/ (091) 3259-3455/3249-1323 
CNPJ: 14.731.830/0001-01 
Email: fiscomercial@yahoo.com.br 
ITE
M 

DESCRIÇÃO  
Uni
d 

Qtde 
MARC

A 
FIS 

SUB-
TOTAL 

3 

ALHO 
PICADO IN 
NATURA 
SEM SAL: 

Alho natural 
em pedaços, 
sem adição 

de sal. 
VALIDADE: o 
produto deve 

conter data de 
fabricação de 
até 120 dias 
anteriores à 

data de 
entrega. 

EMBALA
GEM 

PRIMÁRI
A: 

plástica 
transpare

nte do 
tipo 

balde, 
atóxica 

resistent
e, 

contendo 
até 1 kg. 
EMBALA

GEM 
SECUND

ÁRIA: 
Caixa de 
papelão 

de até 30 
unidades

. 

KG 500 
TALEN

TOS 
15,9

7 

     
7.985,
00  

14 

FARINHA DE 
TRIGO SEM 
FERMENTO: 

farinha de 
trigo 

enriquecido 
com ferro e 
ácido fólico, 

contém 
glúten. 

VALIDADE: o 
produto deve 

conter data de 
fabricação de 
até 120 dias 
anteriores à 

data de 
entrega. 

EMBALA
GEM 

PRIMÁRI
A: 

transpare
nte, 

atóxica 
resistent
e com 1 

Kg. 
EMBALA

GEM 
SECUND

ÁRIA: 
Fardo 

plástico 
transpare

nte até 
30 Kg 

KG 800 
MIREL

A 
2,60 

     
2.080,
00  

 

TOTAL GERAL    10.065,00  

FIS COMERCIAL LTDA. 
PAULO SÉRGIO BARROSO CORRÊA 

MASSARI NORTE COMERCIAL EIRELI 
AV: Governador José Malcher nº 815 - Sala 08 - 
Nazaré - Beleém – Pará 
CNPJ: 16.526.377/0001-19 
FONE: 3224-2013 
Email: gleicygama@jrdealbuquerque.com.br 
PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

ITE
M 

DESCRIÇÃO  
Uni
d 

Qtde 
MARC

A 

MA
SSA
RI 

SUB-
TOTAL 

15 

FILE DE 
PEITO DE 
FRANGO: 
Carne de 

frango tipo filé 
peito 

congelado, 
não 

temperado, 
sem pele, 

com adição 
de água de no 
máximo 4%. 

Aspecto 

EMBALA
GEM 

PRIMÁRI
A 

individual 
a vácuo 

em sacos 
plásticos 

de 
polietilen

o liso, 
atóxico c/ 

rotulo 
interno, 

KG 
20.0
00 

COPA
COL 

9,79 
R$   

195.80
0,00 

próprio, não 
amolecida e 

nem 
pegajosa, cor 
própria sem 

manchas 
esverdeada, 

cheiro e sabor 
próprio, com 
ausência de 
sujidades, 
parasitos e 
larvas. Com 
etiquetas de 
identificação 

(validade, 
peso, 

procedência, 
número do 
registro no 
SIF ou SIE) 

em cada 
embalagem.  
Devem estar 

de acordo 
com as 

exigências do 
Ministério da 
Agricultura, 
pecuária e 

Abasteciment
o. Este 

alimento 
deverá ser 

entregue em 
veículo 

frigorífico com 
termômetro 
indicando a 
temperatura. 
VALIDADE: o 
produto deve 

conter data de 
fabricação de 

até 30 dias 
anteriores à 

data de 
entrega. 

de 1 
kg/manti
da sob 
congela

mento a -
18ºc. 

EMBALA
GEM 

SECUND
ÁRIA: 

Caixa de 
papelão 
ondulado 

de 
capacida
de até 20 

kg. 

 

TOTAL GERAL          195.800,00  

MASSARI  NORTE COMERCIAL EIRELI 
GLEICYANE NASCIMENTO DA GAMA 

 

S. S. CARDOSO DIST. DE PROD. 
ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME 
AL. João Câncio Sampaio nº 354 - Santa lídia - 
Castanhal - Pará 
CNPJ: 21.110.890/0001-64 
Email: ss.cardoso-dopara@hotmail.com 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

ITE
M 

DESCRIÇÃO  
Uni
d 

Qtde 
MARC

A 

SS 
CAR
DO
SO 

SUB-
TOTAL 

9 

CANELA EM 
PÓ: Contendo 
basicamente 

canela e 
açúcar. NÃO 

CONTÉM 
GLÚTEN.  

VALIDADE: o 
produto deve 

conter data de 
fabricação de 
até 120 dias 
anteriores à 

data de 
entrega. 

EMBALA
GEM 

PRIMÁRI
A: 

Plástica, 
transpare

nte, 
atóxico 

de 
polietilen

o liso. 
Contend

o até 
50g, 

EMBALA
GEM 

UN 1000 
TALEN
TOS/M
ARIZA 

                 
0,93  

930,00 

SECUND
ÁRIA: 

Caixa de 
papelão, 
lacrada 
com até 
10 Kg. 

17 

LEITE EM PÓ 
INTEGRAL: 
pó uniforme 
sem grumos, 
cor branco 

amarelado, de 
primeira 

qualidade, 
com no 
mínimo 

carboidrato 
10g, mínimo 

6g de proteína 
e mínimo de 
200mg de 

cálcio. 
VALIDADE: o 
produto deve 

conter data de 
fabricação de 

até 60 dias 
anteriores à 

data de 
entrega. 

EMBALA
GEM 

PRIMÁRI
A: 

saches 
de 

polipropil
eno de 
200g, 

data do 
vencimen
to de no 
mínimo 1 
(um) ano, 
estampa

da na 
embalag

em.  
EMBALA

GEM 
SECUND

ÁRIA: 
fardo de 
papelão 
com até 
10 Kg. 

KG 
8.00
0 

NUTRI
CON/ 

PRINC
ESA 

               
17,8
3  

142.64
0,00 

20 

MILHO 
BRANCO 

(CANJICA): 
tipo 1, classe 

branca, 
categoria 
especial, 
isento de 
parasitas, 

mofos, odores 
estranhos, 

substancias 
nocivas, 
matérias 

terrosas e 
outros. 

VALIDADE: o 
produto deve 

conter data de 
fabricação de 
até 120 dias 
anteriores à 

data de 
entrega. 

EMBALA
GEM 

PRIMÁRI
A: 

plástica 
transpare

nte, 
atóxica 

resistent
e de 500 

g. 
EMBALA

GEM 
SECUND

ÁRIA: 
Fardo 

plástico 
transpare

nte até 
10 Kg. 

KG 
4.00
0 

MAINH
A/ 

PRINC
ESA 

                 
3,57  

14.280
,00 

21 

ÓLEO DE 
SOJA 

REFINADO: 
Alimentício, 

produto 
refinado, com 
vitamina E. 

Este produto 
não contém 

gordura trans 
por ser de 

origem 
vegetal. 

VALIDADE: o 
produto deve 

conter data de 
fabricação de 
até 120 dias 
anteriores à 

data de 
entrega. 

EMBALA
GEM 

PRIMÁRI
A:  tipo 
PET, 

contendo 
900 ml 

em cada 
unidade. 
EMBALA

GEM 
SECUND
ÁRIA: em 
caixa de 
papelão 
com até 

20 
unidades

. 

UN 
1.50
0 

ABC/H
L 

NORT
E 

                 
3,97  

5.955,
00 

23 
SAL: refinado 

iodado, 
beneficiado e 

EMBALA
GEM: 

primária 
KG 800 

PRINC
ESA 

                 
0,56  

448,00 

mailto:fiscomercial@yahoo.com.br
mailto:gleicygama@jrdealbuquerque.com.br
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isento de sais 
de cálcio e 
magnésio, 
impurezas 
orgânicas, 
areias e 

fragmentos de 
conchas. 

Produzido e 
embalado em 
conformidade 

com 
legislação 

vigente.VALID
ADE: o 

produto deve 
conter data de 
fabricação de 
até 120 dias 
anteriores à 

data de 
entrega. 

transpare
nte, 

atóxica 
resistent
e com 1 

Kg. 
EMBALA

GEM 
SECUND

ÁRIA: 
Fardo 

plástico 
transpare

nte até 
30 Kg 

25 

VINAGRE 
(FERMENTA
DO ACÉTICO 
DE ÁLCOOL): 
produzido da 
fermentação 

do vinho 
branco. 
Produto 

translúcido e 
de cor, sabor 

e odor 
característico.
VALIDADE: o 
produto deve 

conter data de 
fabricação de 
até 120 dias 
anteriores à 

data de 
entrega. 

EMBALA
GEM 

PRIMÁRI
A: 

plástica 
transpare

nte, 
atóxica 

resistent
e, cada 
unidade 
contendo 
até 1000 

ml. 
EMBALA

GEM 
SECUND

ÁRIA: 
Caixa de 
papelão 
de até 
10.000 

ml. 

L 
1.00
0 

PRINC
ESA 

                 
1,41  

1.410,
00 

 

TOTAL GERAL    165.663,00  

S. S. CARDOSO DIST. DE PROD. 
ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME 

Sandro Sérgio Cardoso Quaresma 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 110/2017 
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 

008/2017 
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Castanhal. Contratado: 
GOVERNANÇA BRASIL S/A 
TECNOLOGIA E GESTÃO EM 
SERVIÇOS. CNPJ Contratado: 

00.165.960/0001-01. Objeto: 
Contratação de empresa especializada 
em locação dos direitos de licença de 
uso e de serviços de software, que 

inclui manutenção mensal, 
atendimento e suporte técnico dos 
sistemas de gestão destinados ao 
Fundo Municipal de Saúde, deste 
município de Castanhal/Pa, conforme 
especificações contidas no Processo 
de Inexigibilidade nº 008/2017. 
Vigência: 27/04/2017 a 27/04/2018. 
Valor Total: R$ 37.552,80 (trinta e 
sete mil quinhentos e cinquenta e 
dois reais e oitenta centavos). 
As despesas oriundas deste contrato 
correrão à conta dos recursos 

orçamentários consignados ao 
Contratante:  
0716 – Fundo Municipal de Saúde 
10.122.0050.2.034 – Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Saúde 
3.3.90.39.00 – Outros serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica. 
Castanhal (Pa), 27 de abril de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
 Prefeito Municipal. 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 111/2017 
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 

008/2017 
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Castanhal. Contratado: 
GOVERNANÇA BRASIL S/A 
TECNOLOGIA E GESTÃO EM 
SERVIÇOS. CNPJ Contratado: 
00.165.960/0001-01. Objeto: 
Contratação de empresa especializada 

em locação dos direitos de licença de 
uso e de serviços de software, que 
inclui manutenção mensal, 
atendimento e suporte técnico dos 
sistemas de gestão destinados ao 
Fundo Municipal de Assistência 
Social, deste município de 
Castanhal/Pa, conforme 
especificações contidas no Processo 
de Inexigibilidade nº 008/2017. 
Vigência: 27/04/2017 a 27/04/2018. 
Valor Total: R$ 11.756,16 (onze mil 
setecentos e cinquenta e seis reais e 

dezesseis centavos). 
As despesas oriundas deste contrato 
correrão à conta dos recursos 
orçamentários consignados ao 
Contratante:  
0809 – Fundo Municipal de 
Assistência Social 
08.122.0050.2.068 – Manutenção das 
Ações do Fundo de Assistência Social 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços 
Terceiros de Pessoa Jurídica. 
Castanhal (Pa), 27 de abril de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
 Prefeito Municipal. 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
ANEXO I 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, 
DIDÁTICA E CIENTÍFICA 

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 05/2017 
PROCESSO Nº106 
COOPERANTE:  SECRETARIA DE SAÚDE DE 
CASTANHAL 
COOPERADA: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
INTEGRADA ALBERT EINSTEIN. 
OBJETO: CONTRATO DE ESTÁGIO DE INTEGRAÇÃO 
ENSINO-SERVIÇO. 
UNIDADE(S): HOSPITAL, UPA, CASM, CEADIC, CAPS, 
NASF, CEAPA E POSTO E UNIDADES. 

Aos 04 dias do mês de maio de 2017, na 
qualidade de cooperantes, de um lado a 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CASTANHAL, com sede na Travessa Cônego 
Leitão, nº 1943, Centro, CEP: 68.743-020 e CNPJ 
Nº 07.918.201/0001-11, neste ato representada 

por seu representante legal o Sr. Silvan Francisco 
da Silva, doravante denominada COOPERANTE, 
e, de outro lado, o INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
INTEGRADA ALBERT EINSTEIN, Instituição de 
Ensino de natureza privada, com sede na cidade 
de Castanhal, à avenida Presidente Vargas, 4257, 
bairro Ianetama, inscrita no CNPJ sob o nº 
06.108.860/0003-91, neste ato representado por 
Evaldo Pereira Zeferino,RG 19072, CPF 
393.110.902-04 e Jean Claudio Zeferino Ferreira, 
RG 770.292, CPF 602.969.412-04 doravante 
denominada COOPERADA, resolvem celebrar o 
presente Termo de Cooperação Técnica Didática e 
Científica, a ser regida de acordo com as 
Cláusulas e condições a seguir:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
O presente instrumento versa sobre o 

desenvolvimento de Programa de Estágio 
Obrigatório visando à integração ensino-serviço, 
que envolve, predominantemente, o planejamento, 
o desenvolvimento e a avaliação das atividades no 
Programa de Estágio proposto, de modo a garantir 
o melhor nível de atendimento da população.  

 O termo ora celebrado tem por finalidade 
regulamentar a conjugação de esforços, recursos 
humanos e apoio mútuo entre os cooperantes, na 
utilização de instalações, materiais, equipamentos 
e outros recursos de apoio técnico-logístico, com 
vistas à cooperação técnica, didática e científica.  

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS OBJETIVOS   
A finalidade e os objetivos previstos no 

presente Termo de Cooperação serão alcançados 
através do desenvolvimento das seguintes 
atividades, em conjunto pelas cooperantes:  

I - atividades de ensino em programação 
conjunta na Unidade de prestação de serviço;  

II - desenvolvimento de modelos e métodos 
assistenciais, educacionais e de pesquisa, com 
vistas à melhoria do atendimento da população;  

III - avaliação dos resultados.  
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS 

OBRIGAÇÕES DA COOPERANTE  
I Assegurar o estágio de acordo com a 

programação elaborada em conjunto com a 
Instituição;  

II Fomentar a educação em serviço;  
III Proporcionar facilidades para o 

desenvolvimento de pesquisas operacionais por 
meio da integração ensino-serviço;  

IV Fornecer informações aos estagiários, 
relativas às políticas de saúde, e estrutura e 
funcionamento da Secretaria Municipal da Saúde.  

V Em caso de acidente no local de estágio, a 
concedente dará assistência imediata ao estagiário 
(primeiro atendimento), devendo a Instituição de 
Ensino a adoção de todas as providências 
necessárias ao pleno atendimento ao estagiário, 
segundo instruções contidas no certificado de 
seguro e normas técnicas vigentes.  

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES 
DA COOPERADA  

I Planejar os estágios e atividades de 
integração e serviço em conjunto com a Unidade 
da Secretaria Municipal da Saúde;  

II Supervisionar o estágio através de docentes 
devidamente treinados e integrados no Programa 
de Integração Ensino-Serviço.  

III É necessário ressaltar que os docentes que 
tem vínculo empregatício com a cooperante não 
podem conflitar o horário de serviço, entre a 
Cooperante e a Cooperada. 
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III Colaborar com a implantação de projetos de 
interesse na área de saúde; 

IV Fornecer todo Equipamento de Proteção 
Individual (EPI) a ser utilizado pelos alunos, de 
acordo com legislação vigente, que serão 
necessários para as atividades dos estagiários;  

V Elaborar e providenciar as assinaturas das 
partes, Cooperante, Cooperada e aluno, do Termo 
de Compromisso, nos termos da Lei nº 11.788/08, 
que deverá seguir obrigatoriamente o modelo 
previsto no Anexo III; 

VI Cumprir rigorosamente a legislação que 
regulamenta a realização de estágios, incluído o 
pagamento de seguro de vida e acidentes pessoais 
dos estagiários, sendo a responsável pelas 
atividades do estagiário, em todos os aspectos.   

VII Cumprir a contrapartida pactuada no 
presente TCTDC  

VIII Providenciar Carta de Doação dos 
materiais permanentes acertados como 
contrapartida, acompanhadas das notas fiscais.  

IX Apresentar até 15 dias antes do início do 
estágio o Termo de Compromisso devidamente 
assinado pelas partes e seus representantes 
legais, a relação nominal dos estagiários e o 
número da apólice de seguros.  

X Adotar todas as providências necessárias ao 
pleno atendimento aos estagiários, segundo as 
instruções da seguradora contidas no certificado 
de seguro e normas técnicas vigentes, em caso de 
acidente, cabendo à concedente somente a 
assistência imediata (primeiro atendimento) no 
caso de acidente no local de estágio.  

CLÁUSULA QUINTA – DA 
CONTRAPARTIDA   

Obrigam-se as partes a pactuar a 
contrapartida para o exercício do ano de 2017, 
conforme abaixo descrito:  

- Capacitações gratuitas para os profissionais 
de Enfermagem e Radiologia do município. 

- Meia bolsa nos cursos técnicos para 
funcionários e seus dependentes. 

- Fornecimento de EPI’s (toca, luva e capote), 
seguro de vida para os estagiários de nossa 
instituição. 

CLÁUSULA SEXTA – DOS VÍNCULOS  
 Os Estágios Obrigatórios da Secretaria 

Municipal da Saúde não caracterizam vinculação 
empregatícia.  

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA  
 Este Termo de Cooperação Técnica Didática 

e Científica terá prazo de vigência de 02 (dois) 
anos, com início no primeiro dia útil do exercício 
correspondente ao ano para o qual os estágios 
foram solicitados, sendo exigível a entrega das 
solicitações por semestre, atualização de 
documentos e cumprimento da contrapartida, 
podendo ser denunciado por quaisquer das partes 
cooperantes com comunicação prévia de 60 
(sessenta) dias.   

CLAUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES 
GERAIS  

 I - O início das atividades no campo de 
atuação dos estágios concedidos fica condicionado 
ao atendimento das disposições da lei 
11.788/2008, em especial a apresentação dos 
Termos de Compromisso de Estágio e a 
publicação do Extrato do Termo de Cooperação 
Técnica, Didática e Científica no Diário Oficial da 
Cidade.   

II - A inobservância das obrigações pelas 
partes poderá ensejar advertência, suspensão ou 

rescisão do Ajuste, garantido o contraditório e a 
devida comunicação à Gerencia de Estágios da 
Coordenação de Gestão de Pessoas, da SMS 
Gabinete.   

III – Conforme a necessidade e disponibilidade 
existente de vagas nas unidades de saúde, fica 
determinado que a quantidade será distribuída 
mediante analise da Coordenadoria de Gestão 
com Pessoas. 

Por estarem concordes, assinam o presente 
Termo em quatro vias de igual teor sendo uma da 
Instituição de Ensino, uma para arquivamento nas 
unidades que administrem áreas de estágio, uma 
para Gerência de Estágios e uma via juntada ao 
processo para publicação de seu extrato no Diário 
Oficial do Município.  

COOPERANTE 
Silvan Francisco da Silva 

Secretária Municipal de Saúde de Castanhal 
Decreto nº 015/14, de 02 de janeiro de 2017. 

COOPERADA: 
Evaldo Pereira Zeferino 

CPF- 393.110.902-04 
TESTEMUNHAS: 

Iurleney do Socorro S. Da Cruz 

Aux.Coord. de Gestão com Pessoas 
Port. Nº 296/17, de 02 de janeiro de 2017. 

Jean Claudio Zeferino Ferreira 

   RG 770.292, CPF 602.969.412-04             
Zuíla Jaqueline Costa Lima 

OAB/PA:16.313 
Assessora jurídica/Prefeitura de Castanhal 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
ANEXO II 
TERMO DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA Nº05/ 2017 
PROCESSO Nº 106 
COOPERANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
COOPERADA: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ALBERT 
EINSTEIN LTDA -ME 
OBJETO: CONTRATO DE ESTÁGIO DE INTEGRAÇÃO 
ENSINO-SERVIÇO 
UNIDADE(S): HOSPITAL, UPA, CASM, CAPS, CEADIC 
E POSTO E UNIDADE. 

Aos 04 dias do mês de maio de 2017, na 

qualidade de cooperantes, de um lado o 

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

CASTANHAL, com sede na Travessa Cônego 

Leitão, nº 1943, Centro, CEP: 68.743-020 e 

CNPJ Nº 07.918.201/0001-11, neste ato 

representada por sua representante legal o Sr. 

Silvan Francisco da Silva, doravante 

denominada COOPERANTE e, de outro lado, 

a o INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 

INTEGRADA ALBERT EINSTEIN LTDA-

ME , inscrita no CNPJ sob o nº, com sede na 

cidade de Castanhal/PA, à , 68740-420, , 

Instituição de Ensino de natureza privada, com 

sede na cidade de Castanhal, à avenida 

Presidente Vargas, 4257, bairro Ianetama, 

inscrita no CNPJ sob o nº 06.108.860/0003-

91, neste ato representado por Evaldo Pereira 

Zeferino,RG 19072, CPF 393.110.902-04 e 

Jean Claudio Zeferino Ferreira, RG 770.292, 

CPF 602.969.412-04 doravante denominada 

COOPERADA, resolvem celebrar o presente 

Termo, a ser regido de acordo com as 

cláusulas e condições a seguir:   

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO 

OBJETO  

O presente instrumento versa sobre o 

desenvolvimento de Programa de Estágio 

Obrigatório visando à integração ensino-

serviço, que envolve, predominantemente, o 

planejamento, o desenvolvimento e a 

avaliação das atividades no Programa de 

Estágio proposto, de modo a garantir o melhor 

nível de atendimento da população.  

 O termo ora celebrado tem por finalidade 

regulamentar a conjugação de esforços, 

recursos humanos e apoio mútuo entre os 

cooperantes, na utilização de instalações, 

materiais, equipamentos e outros recursos de 

apoio técnico-logístico, com vistas à 

cooperação técnica, didática e científica.  

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS 

OBJETIVOS  
 A finalidade e os objetivos previstos no 

presente Termo de Cooperação serão 

alcançados através do desenvolvimento das 

seguintes atividades, em conjunto pelas 

cooperantes:  

 I - atividades de ensino em programação 

conjunta na Unidade de prestação de serviço;  

II - desenvolvimento de modelos e 

métodos assistenciais, educacionais e de 

pesquisa, com vistas à melhoria do 

atendimento da população;  

III - avaliação dos resultados.  

 CLÁUSULA TERCEIRA – DAS 

OBRIGAÇÕES DA COOPERADA  
 I - Elaborar o Plano de Estágio detalhado, 

que especificará o objetivo do estágio, as áreas 

técnicas de interesse, a quem será destinado, o 

número de estagiários envolvidos no 

Programa, o período de realização, a carga 

horária mínima, o coordenador/supervisor do 

estágio da Instituição solicitante, o seguro de 

vida e de acidentes pessoais em nome dos 

estagiários;  

II - Supervisionar o estágio através de 

docentes devidamente treinados, visando a 

Integração Ensino Serviço;  

III - É necessário ressaltar que os docentes 

que tem vínculo empregatício com a 

cooperante não podem conflitar o horário de 

serviço, entre a Cooperante e a Cooperada. 

IV - Colaborar para a implantação de 

programas de saúde;  

V - Apresentar a relação dos estagiários às 

Unidades de Saúde destinatárias 10 dias antes 

do início do Estágio;  

VI - Elaborar e providenciar as assinaturas 

das partes, Cooperante, Cooperada e aluno, do 

Termo de Compromisso, nos termos da Lei nº 

11.788/08, que deverá seguir obrigatoriamente 

o modelo previsto no Anexo VII;  

VII - Compatibilizar o horário de estágio 

com o horário escolar e o de funcionamento 

das Unidades da Secretaria Municipal da 

Saúde;   

VIII - Providenciar a identificação do 

estagiário por meio de crachá;  

IX - Exigir que os alunos estejam 

adequadamente uniformizados;   

X - Indicar um professor/supervisor para 

cada estágio a ser realizado, em número 

compatível com o grupo de alunos, que 

deverá, diuturnamente, acompanhar as 

atividades e procedimentos realizados 

(ANEXO IV);  
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XI - Zelar pela observância dos alunos 

quanto às Normas Internas da Unidade 

concedente relativas à disciplina, segurança do 

trabalho e biossegurança;   

XII - Orientar que os alunos tenham sua 

conduta pautada nos termos do que dispõe o 

Código de Ética profissional;  

XIII - Fornecer todos Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) a ser utilizado pelos 

alunos, de acordo com legislação vigente, que 

serão necessários para as atividades dos 

estagiários;  

XIII- Em caso de acidente no local de 

estágio, a concedente dará assistência imediata 

ao estagiário (primeiros socorros), desde que o 

fato ocorra em Unidade de Saúde, cabendo a 

Instituição de Ensino a adoção de todas as 

providências necessárias ao pleno atendimento 

ao estagiário, segundo instruções contidas no 

certificado de seguro e normas técnicas 

vigentes.  

 CLÁUSULA QUARTA – DAS 

OBRIGAÇÕES DA COOPERANTE  
 I - Cumprir a programação das ações de 

saúde desenvolvidas, segundo normas técnicas 

e diretrizes da Secretaria Municipal da Saúde, 

sempre amparadas nos princípios do SUS;  

II - Assegurar o estágio de acordo com a 

programação elaborada em conjunto com a 

Instituição; 

III - Fomentar a educação em serviço;  

IV - Proporcionar facilidades para o 

desenvolvimento de pesquisas operacionais;  

V - Fornecer informações aos estagiários, 

relativas às políticas de saúde, a estrutura e 

funcionamento da Secretaria Municipal da 

Saúde.   

VI - Estabelecer o plano de Trabalho em 

conjunto com a Cooperada, de acordo com as 

diretrizes do SUS e as políticas, normas e 

orientações da Secretaria Municipal da Saúde.  

 CLÁUSULA QUINTA – DO PLANO 

DE TRABALHO  
 Obrigam-se as partes a pactuar o Plano de 

Trabalho para o exercício do ano de 2017, 

conforme abaixo descrito:  

CAMPO DE 

PRÁTICA 
OBJETIVOS 

Setores 

hospitalares: 

Clínica médica, 

clinica cirurgica, 

Central cirúrgica e 

central de material 

esterilizado, 

maternidade, 

Clínica  obstétrica 

e sala de parto, 

Pediatria, 

Unidade de 

tratamento 

intensivo adulto 

 

Conhecer os diversos 

setores hospitalares;  

Conhecer as atividades 

específicas de cada setor 

que são desempenhadas 

pela equipe de 

enfermagem; 

Treinar as técnicas de 

enfermagem; 

Reconhecer as principais 

patologias e intercorrências 

que os clientes possam 

apresentar; 

Treinar os  registros de 

enfermagem 

Realizar os cuidados de 

urgência e emergência de 

enfermagem. 

 

Unidade de pronto 

atendimento - UPA 

Conhecer a instituição e a 

equipe de saúde 

Reconhecer as principais 

patologias e intercorrência 

que os pacientes possam 

apresentar 

Treinar as técnicas básicas 

em enfermagem e os 

registros de enfermagem 

Auxiliar nos atendimentos 

de urgência e emergência 

Unidade básica de 

saúde 

Reconhecer os princípios 

da saúde coletiva e do 

programa de saúde da 

família 

Garantir a qualidade do 

registro das atividades no 

sistema de informação na 

atenção básica 

Realizar cuidados de 

enfermagem de 

atendimento domiciliar 

Casa de parto 

Conhecer a instituição e a 

equipe de saúde 

Conhecer as principais 

necessidades das gestantes 

de baixo risco em trabalho 

de parto natural 

Realizar o 

acompanhamento  de 

enfermagem  humanizado 

no parto natural 

Auxiliar nos atendimentos 

de urgência e emergência 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO 

MONITORAMENTO  
 O monitoramento das atividades será 

determinado pela Coordenadoria de Recursos 

Humanos e terá as seguintes atribuições:  

I – Avaliar os estágios em relação aos seus 

objetivos, o desempenho e a estrutura de apoio 

de maneira sistemática, por meio de reuniões 

ordinárias;  

II –Avaliar o relatório anual das atividades 

de cooperação e encaminhá-lo à Gerência de 

Estágios da Secretaria Municipal da Saúde.  

 CLÁUSULA SÉTIMA – DOS 

VÍNCULOS  
 Os Estágios Obrigatórios da Secretaria 

Municipal da Saúde não caracterizam 

vinculação empregatícia ou estágio 

remunerado. 

CLÁUSULA OITAVA – DA 

VIGÊNCIA  
Este Termo de Cooperação Acadêmica 

terá prazo de vigência de 02 (dois) anos, com 

início no primeiro dia útil do exercício 

correspondente ao ano para o qual os estágios 

foram solicitados, sendo exigível a entrega das 

solicitações por semestre, atualização de 

documentos e cumprimento da contrapartida, 

podendo ser denunciado por quaisquer das 

partes cooperantes com comunicação prévia 

de 60 (sessenta) dias.   

 CLAUSULA NONA – DAS 

DISPOSIÇÕES GERAIS  
 I - O início das atividades no campo de 

atuação dos estágios concedidos fica 

condicionada ao atendimento das disposições 

da lei 11.788/08, em especial a apresentação 

dos Termos de Compromisso de Estágio e a 

publicação do Extrato do Termo de 

Cooperação Técnica, Didática e Científica no 

Diário Oficial do Município.  

 II - A inobservância das obrigações pelas 

partes poderá ensejar advertência, suspensão 

ou rescisão do Ajuste, garantido o 

contraditório e a devida comunicação à 

Coordenação de Gestão de Recursos 

Humanos, da SMS Gabinete.   

  Por estarem concordes, assinam o 

presente Termo em quatro vias de igual teor 

sendo uma da Instituição de Ensino, uma para 

arquivamento nas unidades que administrem 

áreas de estágio, uma para Coordenadoria de 

Recursos Humanos e uma via juntada ao 

processo para publicação de seu extrato no 

Diário Oficial do Município. 

COOPERANTE 
Silvan Francisco da Silva 

Secretária Municipal de Saúde de Castanhal 
Decreto nº 015/14, de 02 de janeiro de 2017. 

COOPERADA: 
Evaldo Pereira Zeferino 

CPF- 393.110.902-04 
TESTEMUNHAS: 

Iurleney do Socorro S. Da Cruz 

Aux.Coord. de Gestão com Pessoas 
Port. Nº 296/17, de 02 de janeiro de 2017. 

Jean Claudio Zeferino Ferreira 

   RG 770.292, CPF 602.969.412-04             
Zuíla Jaqueline Costa Lima 

OAB/PA:16.313 
Assessora jurídica/Prefeitura de Castanhal 

 

 
 
 

PORTARIA Nº1.415/17, DE 16/05/17 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA 
ATRIBUIÇÃO QUE LHE 
CONFERE O ARTIGO 37, 

PARÁGRAFOS 1º, 2º E 3º DA 
LEI MUNICIPAL Nº026/12, 
DE 10 DE MAIO DE 2012, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder, 10% (Dez por 
Cento) de Gratificação de Titularidade 
(Especialização em Metodologia do 

Ensino de Língua Portuguesa), a 
servidora WERISNEY FERNANDES DE 

OLIVEIRA, função Professor Língua 
Portuguesa, conforme documentação 
comprobatória constante no 
requerimento da interessada arrolado 
ao Processo Nº5767/2017, datado de 
11 de maio de 2017, Análise do 
Recursos Humanos e Parecer 
Normativo Nº004, datado de 17 de 
fevereiro de 2017, lotação Secretaria 

Municipal Educação. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em 

vigor com efeito retroativo 11 de maio 
de 2017, revogadas as disposições em 
contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da 

Silva, 16 de maio de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 


