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SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
044/2017/PMC 

CONTRATO N.º 130/2017/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 DISTRIBUIÇÃO 

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 

130/2017/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 

3.1. A Contratante pagará à Contratada 

pela aquisição do Objeto deste Contrato, o 

preço global de R$65.540,00 (sessenta e cinco 

mil, quinhentos e quarente 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 
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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, 
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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 DISTRIBUIÇÃO 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 131/2017/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 
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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$16.770,00 (dezesseis mil, 

setecentos e setenta 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. 

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 
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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. 

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

SANDRO SERGIO CARDOSO QUARESMA 
Contratada 

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

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 

ITEM DESCRIÇÃO  Unid 
Qtd
e 

MAR
CA 

AIKY 
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 
HILE

IA 
5,61 

19.635
,00 

7 

BISCOITO 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. 

EMBALA
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 

KG 
3.50

0 
HILE

IA 
5,62 

19.670
,00 

8 

BISCOITO 
SALGADO 

CREAM 
CRACKER TIPO 
SALT: Contendo 

basicamente 

EMBALA
GEM 

PRIMÁRI
A: 

atóxica 
com 400 

KG 
4.50

0 
HILE

IA 
5,83 

26.235
,00 

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. 

gramas. 
EMBALA

GEM 
SECUND

ÁRIA: 
Caixa de 
papelão 

com 4Kg. 

 

TOTAL GERAL    65.540,00  

AIKY COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 
José Izaias de Albuquerque Cabral 

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 

ITEM DESCRIÇÃO  Unid 
Qtd
e 

MAR
CA 

AIKY 
SUB-

TOTAL 

12 

CREME DE 
LEITE: 

estabilizante 
fosfato 

dissódico, sem 
glúten.  

VALIDADE: o 
produto deve 
conter data de 
fabricação de 
até 120 dias 
anteriores à 

data de entrega. 

EMBALAG
EM 

PRIMÁRIA: 
tipo lata 

contendo 
300 g em 

cada 
unidade. 

EMBALAG
EM 

SECUNDÁ
RIA: em 
caixa de 
papelão 

com até 30 
unidades. 

UN 
1.5
00 

ITAM
BE/P
RINC
ESA 

3,84 
5.760,

00 

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 

EMBALAG
EM 

PRIMÁRIA: 
vasilhame 
de vidro 

transparent
e ou tipo 

PET de 500 
ml por 

unidade. 
EMBALAG

EM 
SECUNDÁ
RIA: Caixa 
de papelão 
com até 3 

Kg. 

UN 
3.0
00 

PRIN
CES

A 
3,67 

11.010
,00 

anteriores à 
data de entrega. 

 

TOTAL GERAL      16.770,00  

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

Sandro Sérgio Cardoso Quaresma 

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$16.582,50 

 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$80.075,00 

 MASSARI NORTE COM. 

EIRELI, cujo valor global é de R$195.800,00 

 BOM BONS & DESCARTÁVEIS 

EIRELI, cujo valor global é de R$105.130,00 

 S. S. CARDOSO DIST. PROD. 

ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME cujo valor 

global é de R$ 182.433,00 

 FIS COMERCIAL 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 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 

Ata de Registro de Preços Nº 

011/2017 - Pregão Presencial SRP nº 
014/2017. Valor Total: R$ 
324.987,28 (Trezentos e vinte e 
quatro mil, novecentos e oitenta e 
sete reais e vinte e oito centavos). 
Vigência: 12 meses, a contar da 
publicação no Diário Oficial do 

Município. Objeto: fornecimento 
materiais de consumo odontológico 
para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde deste 
Município de Castanhal/Pa. 
Contratado: DISUMED 
SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA; P G 
LIMA COM-ME e STAR 
ODONTOMÉDICA EIRELI-ME. 
A ata está disponível na Secretaria de 
Suprimento e Licitação. Informações: 
telefone (91) 3721-2109 ou (91) 3721-
4205. 

mailto:licitacao@aiky.com.br
mailto:ss.cardoso-dopara@hotmail.com
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PEDIDO DE LICENÇA DE 

OPERAÇÃO 
M.J. PEREIRA DA COSTA 
RESTAURANTE, LANCHONETE E 
PIZZARIA -ME, CNPJ nº 
19.530.883/0001-70, torna público 
que está requerendo a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente-
SEMMA/CASTANHAL a Licença de 
Operação para a atividade de Bares e 
outros estabelecimentos 
especializados em servir bebidas 
alcoólicas com o endereço na Avenida 

Máximino Porpino, nº 2336, Bairro 
Estrela, CEP: 68.742-758, 
Castanhal/PA, através do processo de 
Nº 00483/17. 

PEDIDO DE LICENÇA DE 
OPERAÇÃO 

JOSÉ ERNANDES BRITO DA SILVA –
MEI, CNPJ nº 13.374.386/0001-43, 
torna público que está requerendo a 
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente-SEMMA/CASTANHAL a 
Licença de Operação para a atividade 
de casa de festa e eventos com o 
endereço na Rua Major Wilson, nº 
903, bairro Nova Olinda, CEP: 
68.742-190, Castanhal/PA, através 
do processo de Nº 00592/17. 

 
 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 0003/ 2017, 02/06/17 
DISPÕE SOBRE O 

RECADASTRAMENTO DOS VEÍCULOS 

PRESTADORES DO SERVIÇO 

PÚBLICO MUNICIPAL NA 

CATEGORIA MOTO TÁXI. 
O Secretário Municipal de Trânsito 

e Transporte de Castanhal, no uso de 
suas atribuições legais. 

CONSIDERANDO, as 
competências previstas nas 
RESOLUÇÕES 168, 285 e 410 do 
CONTRAN e o Artigo 145 do CTB. 

Conforme a Lei nº 9.503/97e a Lei 
Municipal de Transporte nº 043/13.  

CONSIDERANDO, a necessidade 
de manter o controle absoluto das 

PERMISSÕES DE MOTOTAXI, bem 
como o cadastramento e 
recadastramento dos veículos 
destinados ao transporte de 
passageiros tipos moto táxi no 
Município. 

CONSIDERANDO, que a 
regulamentação, cadastramento e 
recadastramento do serviço acima 
citado são de competência da 
SEMUTRAN em conjunto com o poder 
Público Municipal.   

R E S O L V E: 

Art. 13 da Lei Municipal de 
Transporte nº 043/13 – A SEMUTRAN 
manterá cadastro atualizado dos 
serviços remunerados no Município 
anualmente dos 350 associados na 
categoria Moto Táxi. 

- Relação de Documentos para 
CADASTRAMENTO e 
RECADASTRAMENTO individual da 
Categoria:  

1 – Comprovante de Residência 
(xerox); 

2 – Antecedente Criminal - 
Estadual e Federal.  

3 – Alvará e Autorização 2017 
pago (xerox) e Certificado do Curso de 
Mototaxista; 

4 - Titulo de Eleitor (xerox); 
5 - Carteira Nacional de 

Habilitação (Remunerada) (xerox) e 
Espelho do Detran; 

6 – Declaração do Sindicato 
quanto ao exercício de atividade como 
moto taxista. 

- Os proprietários deverão 
comparecer nos meses de Junho e 
Julho/2017. Onde o não 
comparecimento para Regularização 
os mesmos sofrerão as sanções 
cabíveis; 

- Registre-se, divulgue-se e 
cumpra-se. 

Gabinete do Secretário Municipal 
de Transporte e Transito aos 02 de 
junho de 2017      

Elder Ribeiro da Silva 

Secretário 

 
 
 

PORTARIA Nº1.710/17, DE 08/06/17 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE 
SUAS 
ATRIBUIÇÕES,RESOLVE: 

Art. 1º- Exonerar a pedido, o 
servidor GLAYDSON HENRIQUE 
FERNANDES DA SILVA, função 
Professor de Ciências Naturais-Zona 
Urbana, lotação Secretaria Municipal 
de Educação, conforme requerimento 
do interessado, constante do Processo 
n°7053/6/2017, datado de 
07/06/17. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 

vigor, com efeito retroativo a 07 de 
junho de 2017, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

Silva, 08 de junho de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.716/17, DE 08/06/17 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES, 
RESOLVE: 

Art. 1º- Exonerar a pedido, o 
servidor ARTUR EMILIO GODOT DE 
CARVALHO, função Professor de 
Língua Portuguesa, lotação Secretaria 
Municipal de Educação, conforme 
requerimento do interessado, 
constante do Processo 
n°7056/6/2017, datado de 
07/06/17. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, com retroativo a partir de 07 de 
maio de 2017 , revogadas as 
disposições em contrário. 

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

Silva, 08 de junho de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.717/17, DE 08/06/17 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO 
QUE LHE CONFERE O ARTIGO 117, 
PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, RESOLVE: 

Art.1º- Registrar AFASTAMENTO 
PRELIMINAR À APOSENTADORIA 
VOLUNTÁRIA, solicitado através do Processo 
Nº6516/5/2017, de 29/05/17 e, Parecer Jurídico 
nº003 de 02/03/17 e nos termos da Lei 
Complementar nº007/14, de 02/07/14, que 
modificou a Lei Municipal Nº003/99, de 
04/02/1999, da servidora TEREZINHA DA ROSA 
MIGUEL, função Auxiliar de Administração, lotação 
Fundação Cultural de Castanhal, à vista de 
protocolo de requerimento do processo de 
aposentadoria N°022/17, datado de 03/03/2017, do 
Instituto de Previdência do Município de Castanhal 
– IPMC. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 02 de junho de 2017, revogadas 
as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 08 de 

junho de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.718/17,DE 08/06/17 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL,  NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Art. 1º - Remover da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Desenvolvimento, a  servidora 
MARCILEIDE DOS SANTOS GABRIEL, função 
Braçal, para a Secretaria Municipal de Assistência 
Social, sem prejuízo de sua função. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 01 de junho de 2017, revogadas 
as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 08 de 

junho de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 


