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SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 
O Prefeito Municipal de Castanhal, estado do 

Pará, no uso de suas atribuições legais, nos 
termos da Lei nº. 8.666/93 e demais disposições 
que regulam a matéria, bem como as atas de 
realização exaradas pela Comissão de Licitação e 
tendo em vista a realização de Chamada Pública 
n.º 001/2017-PMC, destinado à contratação de 
empresa especializada no fornecimento de 
gêneros alimentícios, oriundos da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou 
suas organizações, destinado aos alunos da Rede 
Pública de Ensino do município, por conta do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNE 
para o Ano letivo/2017, resolve HOMOLOGAR as 
Licitantes: 

Os Itens 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 à empresa 
COOPERATIVA REGIONAL DOS PROD. RURAIS 
NO ESTADO DO PARÁ – COONTAR.   

Os Itens 10, 20 e 24 a empresa 
COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DA 
REGIÃO DOS CAETÉS – COOCAETÉS. 

Os Itens 02, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 a 
empresa COOPERATIVA AMAZONIA 
AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO PARÁ - 
AMAZONCOO  

Os Itens 01, 03, 05, 06, 08, 09, 12, 14, 15, 16, 
17 e 18 a empresa ASSOCIAÇÃO DE 
MORADORES E AGRICULTORES DA AGROVILA 
NAZARÉ – AMAN 

Castanhal (PA), 16 de junho de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal 
CONTRATO N.º 135/2017 DE 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR DURANTE O EXERCICIO DE 
2017. 

A Prefeitura Municipal de Castanhal/PA, 
pessoa jurídica de direito público, com sede à Av. 
Barão do Rio Branco, 2232, Bairro: Centro – 
Castanhal/PA, inscrita no CNPJ sob n.º 
05.121.991/0001-84, representada neste ato pelo 
(a) Prefeito Municipal, o (a) Sr. (a) Pedro Coelho 
da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, 
portador da carteira de identidade nº 3217611 
PC/PA e do CPF nº 057959822-53, residente e 
domiciliado à Rodovia BR 316 KM 60, 
Castanhal/PA, doravante denominado(a) 
CONTRATANTE, e por outro lado á ASSOCIAÇÃO 
DE MORADORES E AGRICULTORES DA 
AGROVILA NAZARÉ - AMAN, com sede à  Tv. 
José Rael, S/N,  Agrovila Nazaré, Colônia 03 de 
Outubro,  Castanhal – Pará - inscrita no CNPJ sob 
n.º 10.964.984/0001-84, doravante denominado (a) 
CONTRATADO (A), fundamentados nas 
disposições Lei n° 11.947/2009, e tendo em vista o 
que consta no Processo de nº 2017/4/4008 – 
Dispensa de Licitação nº 037/2017/PMC – 
Chamada Pública nº 001/2017, resolvem celebrar 
o presente contrato mediante as cláusulas que 
seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 
1.1. É objeto desta contratação a aquisição de 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para 

alunos da Rede Pública de Ensino matriculados 
nas escolas municipais de Castanhal/PA, verba 
FNDE/PNAE, de acordo com a Chamada Pública 
nº 001/2017, o qual fica fazendo parte integrante 
do presente contrato, independentemente de 
anexação ou transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA: 
2.1. A(O) CONTRATADA(O) se compromete a 

fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar a(o) CONTRATANTE, conforme descrito 
no Projeto de Venda de Hortifrutigranjeiros da 
Agricultura Familiar parte integrante deste 
Instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA: 
3.1. O limite individual de venda de gêneros 

alimentícios do Agricultor Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, neste ato 
denominada(o) CONTRATADA(O), será de até R$ 
20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, 
referente à sua produção, conforme a legislação do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

CLÁUSULA QUARTA 
4.1. A(O)S CONTRATADA(O)S 

FORNECEDORA(ES) ou as ENTIDADES 
ARTICULADORAS deverão informar ao Ministério 
do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores 
individuais de venda dos participantes do Projeto 
de Venda de Gêneros Alimentícios, consoante ao 
Projeto de Venda de Hortifrutigranjeiros da 
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em 
no máximo 30 (trinta) dias após a assinatura do 
contrato, por meio de ferramenta disponibilizada 
pelo MDA. 

CLÁUSULA QUINTA: 
5.1. O início para entrega das mercadorias 

será imediatamente, sendo o prazo do 
fornecimento até o término da quantidade 
adquirida ou até 31 dezembro de 2017. 

(a) A entrega dos produtos deverá ser feita 
nos locais, dias e quantidades de acordo com a 
Chamada Pública n.º 001/2017. 

(b) O recebimento das mercadorias dar-se-á 
mediante apresentação do Termo de Recebimento 
e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa 
responsável pela alimentação no local de entrega, 
consoante o anexo deste Contrato. 

CLÁUSULA SEXTA: 
6.1. Pelo fornecimento dos gêneros 

alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto 
de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor 
total de R$ 477.871,50 (Quatrocentos e setenta e 
sete mil, oitocentos e setenta e um reais e 
cinquenta centavos), conforme planilha em anexo. 

CLÁUSULA SÉTIMA: 
7.1. No valor mencionado na cláusula sexta 

estão incluídas as despesas com frete, recursos 
humanos e materiais, assim como com os 
encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e 
previdenciários e quaisquer outras despesas 
necessárias ao cumprimento das obrigações 
decorrentes do presente contrato. 

CLÁUSULA OITAVA: 
8.1. As despesas decorrentes do presente 

contrato correrão à conta das seguintes dotações 
orçamentárias:  

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 NONA: 

9.1. O(A) CONTRATANTE, após receber os 
documentos descritos na cláusula Quinta, alínea 
“b”, e após a tramitação do Processo para 
instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento 
no valor correspondente às entregas do mês 
anterior. Não será efetuado qualquer pagamento 
a(o) CONTRATADA(O) enquanto houver 
pendência de liquidação da obrigação financeira 
em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA: 
10.1. A(O) CONTRATANTE que não seguir a 

forma de liberação de recursos para pagamento 
da(o) CONTRATADA(O) FORNECEDOR(A), 
deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1% ao 
dia, sobre o valor da parcela vencida. Ressalvados 
os casos quando não efetivados os repasses 
mensais de recursos do FNDE em tempo hábil. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
11.1. Os casos de inadimplência do(a) 

CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 1º, 
do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais 
legislações relacionadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
12.1. A(O) CONTRATADA(O) 

FORNECEDOR(A) deverá guardar pelo prazo de 5 
(cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de Venda, 
ou congênere, dos produtos participantes do 
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, 
estando à disposição para comprovação. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
 
13.1. A(O) CONTRATANTE se compromete 

em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das Notas 
Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e 
Aceitabilidade, apresentados nas prestações de 
contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar para 
Alimentação Escolar e documentos anexos, 
estando à disposição para comprovação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 
14.1. É de exclusiva responsabilidade do(a) 

CONTRATADO(A) FORNECEDOR(A) o 
ressarcimento de danos causados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à 
fiscalização. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 
15.1. A(O) CONTRATANTE em razão as 

supremacia dos interesses públicos sobre os 
interesses particulares poderá: 

(a) - modificar unilateralmente o contrato para 
melhor adequação às finalidades de interesse 
público, respeitando os direitos do(a) 
CONTRATADO(A); 

(b) - rescindir unilateralmente o contrato, nos 
casos de infração contratual ou inaptidão do(a) 
CONTRATADO(A); 

(c) - fiscalizar a execução do contrato; 
(d) - aplicar sanções motivadas pela 

inexecução total ou parcial do ajuste; Sempre que 
o(a) CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato 
sem culpa do(a) CONTRATADO(A), deve respeitar 
o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o 
aumento da remuneração respectiva ou a 
indenização por despesas já realizadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 
16.1. A multa aplicada após regular processo 

administrativo poderá ser descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pelo(a) 
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CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada 
judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: 
17.1. A fiscalização do presente contrato ficará 

a cargo do Sr. CARLOS ANDRÉ SILVA REIS, 
portador do RG nº 5572697 SSP/PA e do CPF nº 
965.366.402 - 68, Coordenador da merenda 
escolar, lotado na Secretaria Municipal de 
Educação, designado por portaria de nº 105/2017  
pela Entidade Executora, do Conselho de 
Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades 
designadas pelo FNDE. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: 
18.1. O presente contrato rege-se, ainda, pela 

Chamada Pública n.º 001/2017, pela Resolução 
CD/FNDE nº. 038/2009 e pela Lei n° 11.947/2009 
e o dispositivo que a regulamente, em todos os 
seus termos, a qual será aplicada, também, onde o 
contrato for omisso. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: 
19.1. Este Contrato poderá ser aditado a 

qualquer tempo, mediante acordo formal entre as 
partes, resguardadas as suas condições 
essenciais. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: 
20.1. As comunicações com origem neste 

contrato deverão ser formais e expressas, por meio 
de carta, que somente terá validade se enviada 
mediante registro de recebimento, por fax, 
transmitido pelas partes. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: 
21.1. Este Contrato, desde que observada a 

formalização preliminar à sua efetivação, por carta, 
consoante Cláusula Vinte, poderá ser rescindido, 
de pleno direito, independentemente de notificação 
ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos 
seguintes casos: 

(a) - por acordo entre as partes; 
(b) pela inobservância de qualquer de suas 

condições; 
(c) - quaisquer dos motivos previstos em lei. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: 
22.1. O presente contrato vigorará da sua 

assinatura até a entrega total dos produtos 
adquiridos ou até 31 de dezembro de 2017. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: 
23.1. Fica convencionado que o Foro para 

dirimir quaisquer dúvidas e controvérsias oriundas 
do presente instrumento, é o da Comarca de 
Castanhal, por mais privilegiado que outro possa 
ser. 

E, por estarem assim, justos e contratados, 
assinam o presente instrumento em três vias de 
igual teor e forma, na presença de duas 
testemunhas. 

Castanhal(PA), 16 de junho de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal 
Contratante 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E 
AGRICULTORES DA AGROVILA NAZARÉ - 

AMAN 
CNPJ: 10.964.984/0001-84 
Joel Linhares Cavalcante 

Contratada 
TESTEMUNHAS: 
1.______________   2. _____________ 
CPF:                          CPF: 
 

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE 
MORADORES E AGRICULTORES DA 
AGROVILA NAZARE – AMAN 
ENDEREÇO: VL AGROVILA NAZARÉ S/N ZONA 
RURAL – CASTANHAL – PARÁ – COLÔNIA 03 
DE OUTUBRO 
CNPJ: 10.964.984/0001-84 
FONE: 3804-1108/99324-7533/9181-6280 
EMAIL: joelclinhares@yahoo.com.br 

Nº 
ESPECIFICAÇÃ

O DO 
PRODUTO 

EMBALAG
EM 

UN
D 

QTDE 
ESTI

MADA 

PREÇ
O 

UNIT. 

PREÇ
O 

TOTAL 

1 

ABÓBORA: 
nova, íntegra, 

isento de lesões, 
tamanho médio, 
de 1ª qualidade. 

Principal: 
caixa 

plástica 
com até 

20kg.    
Secundária: 
embalagem 

plástica 
com até 

2kg. 

KG 
20.80

0 
R$     

2,08 

R$       
43.264

,00 

3 

ALFACE: 1ª 
qualidade, com 
folhas novas, 

verdes, viçosas 
e livres de 
fungos e 

sujidades. 

Principal: 
caixa 

plástica 
com até 40 

maços. 
Secundária: 
Embalagem 

plástica 
com 1 

maço de, 
no mínimo, 

300g. 

MÇ 
12.50

0 
R$     

2,89 

R$       
36.125

,00 

5 

CARIRU: 1ª 
qualidade, 

folhas novas, 
verdes e 

viçosas, livre de 
fungos e 

sujidades. 

Principal: 
caixa 

plástica 
com até 40 

maços. 
Secundária: 
embalagem 

plástica 
com 1 

maço de, 
no mínimo, 

300g. 

MÇ 
16.00

0 
R$     

1,22 

R$       
19.520

,00 

6 

CHEIRO-
VERDE: 1ª 
qualidade, 

folhas novas, 
verdes e 

viçosas, livre de 
fungos e 

sujidades. 

Principal: 
caixa 

plástica 
com até 40 

maços. 
Secundária: 
embalagem 

plástica 
com 1 

maço de, 
no mínimo, 

200g. 

MÇ 
20.00

0 
R$     

2,52 

R$       
50.400

,00 

8 

COUVE 
MANTEIGA: 1ª 

qualidade, 
folhas novas, de 
tonalidade verde 

escuro e 
uniforme, livre 
de fungos e 
sujidades. 

Principal: 
caixa 

plástica 
com até 40 

maços. 
Secundária: 
embalagem 

plástica 
com 1 

maço de, 
no mínimo, 

150g. 

MÇ 
30.00

0 
R$     

1,37 

R$       
41.100

,00 

9 

FARINHA DE 
MANDIOCA 
REGIONAL: 

torrada e seca, 
granulada, de 1ª 

qualidade, 
isenta de 

substâncias 
terrosas e 

Embalagem 
Principal: 
plástico 

transparent
e até 20 kg.  
Embalagem 
Secundária: 

plástico 
transparent

KG 
10.00

0 
R$     

6,23 

R$       
62.300

,00 

parasitas. Não 
poderá estar 

úmida, 
fermentada e 

rançosa. 

e com até 1 
kg. No 
rótulo 
deverá 
conter o 
nome do 
produtor, 
data de 

fabricação 
e data de 
validade. 

12 

FEIJÃO VERDE: 
tipo 1, grãos de 

tamanho e 
formas naturais, 

maduros, 
limpos, isento de 
material terroso, 
sujidades e de 

quaisquer outros 
corpos 

estranhos, 
conforme 

estabelecido 
pelo Ministério 
da Agricultura. 

Embalagem
: primária 
plástica 

transparent
e, atóxica 
resistente 
com 01 kg. 
Embalagem 
secundária: 

Fardo 
plástico 

transparent
e com até 

30 kg. 

KG 5.250 
R$     

5,45 

R$       
28.612

,50 

14 

LIMÃO: 
tamanho médio, 

de boa 
qualidade, casca 

fina, livre de 
fungos e 

sujidades. 

Embalagem 
plástica 

com 2kg. 
KG 5.000 

R$     
1,97 

R$         
9.850,

00 

15 

MACAXEIRA: 
odor agradável, 

consistência 
firme, sem 

perfurações e 
outras lesões, 
com coloração 
característica. 

Principal: 
saco de 

estopa com 
até 50 kg. 

Secundária: 
embalagem 

plástica 
com 2 kg. 

KG 
16.00

0 
R$     

2,05 

R$       
32.800

,00 

16 

MAMÃO 
PAPAIA: de boa 
qualidade, sem 
nenhum tipo de 

lesão e grau 
médio de 

amadurecimento
. 

Caixa 
plástica 

com até 30 
unidades. 

KG 
40.00

0 
R$     

2,67 

R$    
106.80
0,00 

17 

MILHO VERDE 
EM ESPIGA: 
fresco, com 

folhas verdes, 
protegido pela 

casca. Isento de 
lesões de 

origem física, 
mecânica ou 
biológica e 

matéria terrosa, 
sujidades ou 

corpos 
estranhos 
aderidos à 
superfície 

externa. Livre de 
enfermidades, 

insetos, 
parasitas e 

larvas. 

Principal: 
saco de 

estopa com 
até 50 kg. 

Secundária: 
embalagem 

plástica 
com até 50 
unidades 

de, no 
mínimo, 
300g. 

UN
D 

50.00
0 

R$     
0,66 

R$       
33.000

,00 

18 

PEPINO: 1ª 
qualidade, 

tamanho médio, 
íntegro, de 

consistência 
firme, casca lisa 
e livre de fungos 

e sujidades. 

Principal: 
saco de 

estopa com 
até 30 kg. 

Secundária: 
embalagem 

plástica 
com 1 kg. 

KG 5.000 
R$     

2,82 

R$       
14.100

,00 

 

VALOR GLOBAL R$ 477.871,50 

mailto:joelclinhares@yahoo.com.br
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ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E 
AGRICULTORES DA AGROVILA NAZARÉ - 

AMAN 
Joel Linhares Cavalcante 

CONTRATO Nº 136/2017 DE 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR DURANTE O EXERCICIO DE 
2017. 

A Prefeitura Municipal de Castanhal/PA, 
pessoa jurídica de direito público, com sede à Av. 
Barão do Rio Branco, 2232, Bairro: Centro – 
Castanhal/PA, inscrita no CNPJ sob n.º 
05.121.991/0001-84, representada neste ato pelo 
(a) Prefeito Municipal, o (a) Sr. (a) Pedro Coelho 
da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portado 
da carteira de identidade nº 3217611e do C.P.F. nº 
057959822-53, residente e domiciliado à Rodovia 
BR 316 S/N KM 60, adoravante denominado 
CONTRATANTE, e por outro lado á 
COOPERATIVA AMAZONIA AGROINDUSTRIAL 
DO ESTADO DO PARÁ - AMAZONCOO, com 
sede à  Av: Presidente Getulio Vargas, nº 1015,  
Bairro Centro – Castanhal – Pará - inscrita no 
CNPJ sob n.º 14.359.146/0001-32, doravante 
denominado (a) CONTRATADO (A), 
fundamentados nas disposições Lei n° 
11.947/2009, e tendo em vista o que consta no 
Processo nº 2017/4/4008 – Dispensa de Licitação 
nº 037/2017/ PMC -  Chamada Pública nº 
001/2017, resolvem celebrar o presente contrato 
mediante as cláusulas que seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 
1.1. É objeto desta contratação a aquisição de 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para 
alunos da Rede Pública de Ensino matriculados 
nas escolas municipais de Castanhal/PA, verba 
FNDE/PNAE, de acordo com a Chamada Pública 
nº 001/2017, o qual fica fazendo parte integrante 
do presente contrato, independentemente de 
anexação ou transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA: 
2.1. A(O) CONTRATADO se compromete a 

fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar a(o) CONTRATANTE conforme descrito 
no Projeto de Venda de Hortifrutigranjeiros da 
Agricultura Familiar parte integrante deste 
Instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA: 
3.1. O limite individual de venda de gêneros 

alimentícios do Agricultor Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, neste ato 
denominados CONTRATADA(O), será de até R$ 
20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, 
referente à sua produção, conforme a legislação do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

CLÁUSULA QUARTA 
4.1. A(O)S CONTRATADA(O)S 

FORNECEDORA(ES) ou as ENTIDADES 
ARTICULADORAS deverão informar ao Ministério 
do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores 
individuais de venda dos participantes do Projeto 
de Venda de Gêneros Alimentícios, consoante ao 
Projeto de Venda de Hortifrutigranjeiros da 
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em 
no máximo 30 (trinta) dias após a assinatura do 
contrato, por meio de ferramenta disponibilizada 
pelo MDA. 

CLÁUSULA QUINTA: 

5.1. O início para entrega das mercadorias 
será imediatamente, sendo o prazo do 
fornecimento até o término da quantidade 
adquirida ou até 31, dezembro de 2017. 

(a) A entrega dos produtos deverá ser feita 
nos locais, dias e quantidades de acordo com a 
Chamada Pública n.º 001/2017. 

(b) O recebimento das mercadorias dar-se-á 
mediante apresentação do Termo de Recebimento 
e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa 
responsável pela alimentação no local de entrega, 
consoante o anexo deste Contrato. 

CLÁUSULA SEXTA: 
6.1. Pelo fornecimento dos gêneros 

alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto 
de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor 
total de R$ 722.424,02 (Setecentos e vinte dois 
mil, quatrocentos e vinte quatro reais e dois 
centavos), conforme planilha em anexo. 

CLÁUSULA SÉTIMA: 
7.1. No valor mencionado na cláusula sexta 

estão incluídas as despesas com frete, recursos 
humanos e materiais, assim como com os 
encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e 
previdenciários e quaisquer outras despesas 
necessárias ao cumprimento das obrigações 
decorrentes do presente contrato. 

CLÁUSULA OITAVA: 
8.1. As despesas decorrentes do presente 

contrato correrão à conta das seguintes dotações 
orçamentárias:  

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 NONA: 
9.1. O(A) CONTRATANTE, após receber os 

documentos descritos na cláusula Quinta, alínea 
“b”, e após a tramitação do Processo para 
instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento 
no valor correspondente às entregas do mês 
anterior. Não será efetuado qualquer pagamento 
ao CONTRATADA(O) enquanto houver pendência 
de liquidação da obrigação financeira em virtude 
de penalidade ou inadimplência contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA: 
10.1. O(A) CONTRATANTE que não seguir a 

forma de liberação de recursos para pagamento 
da(o) CONTRATADA(O) FORNECEDOR(A), 
deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1% ao 
dia, sobre o valor da parcela vencida. Ressalvados 
os casos quando não efetivados os repasses 
mensais de recursos do FNDE em tempo hábil. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
11.1. Os casos de inadimplência da 

CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 1º, 
do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais 
legislações relacionadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
12.1. A(O) CONTRATADA(O) 

FORNECEDOR(A) deverá guardar pelo prazo de 5 
(cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de Venda, 
ou congênere, dos produtos participantes do 
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, 
estando à disposição para comprovação. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
13.1. A(O) CONTRATANTE se compromete 

em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das Notas 
Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e 

Aceitabilidade, apresentados nas prestações de 
contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar para 
Alimentação Escolar e documentos anexos, 
estando à disposição para comprovação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 
14.1. É de exclusiva responsabilidade do 

CONTRATADO(A) FORNECEDOR(A) o 
ressarcimento de danos causados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à 
fiscalização. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 
15.1. A(O) CONTRATANTE em razão as 

supremacia dos interesses públicos sobre os 
interesses particulares poderá: 

(a) - modificar unilateralmente o contrato para 
melhor adequação às finalidades de interesse 
público, respeitando os direitos do(a) 
CONTRATADO(A); 

(b) - rescindir unilateralmente o contrato, nos 
casos de infração contratual ou inaptidão do 
CONTRATADO(A); 

(c) - fiscalizar a execução do contrato; 
(d) - aplicar sanções motivadas pela 

inexecução total ou parcial do ajuste; Sempre que 
a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato 
sem culpa do(a) CONTRATADO(A), deve respeitar 
o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o 
aumento da remuneração respectiva ou a 
indenização por despesas já realizadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 
16.1. A multa aplicada após regular processo 

administrativo poderá ser descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pelo(a) 
CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada 
judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: 
17.1. A fiscalização do presente contrato ficará 

a cargo do Sr. CARLOS ANDRÉ SILVA REIS,   
portador do RG nº 5576697 SSP/PA e do CPF nº 
965.366.402 – 68, Coordenado da merenda 
escolar, lotado  na Secretaria de Municipal de 
Educação, designado por portaria de nº 105/2017 
pela Entidade Executora, do Conselho de 
Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades 
designadas pelo FNDE. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: 
18.1. O presente contrato rege-se, ainda, pela 

Chamada Pública n.º 001/2017, pela Resolução 
CD/FNDE nº. 038/2009 e pela Lei n° 11.947/2009 
e o dispositivo que a regulamente, em todos os 
seus termos, a qual será aplicada, também, onde o 
contrato for omisso. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: 
19.1. Este Contrato poderá ser aditado a 

qualquer tempo, mediante acordo formal entre as 
partes, resguardadas as suas condições 
essenciais. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA 
20.1. As comunicações com origem neste 

contrato deverão ser formais e expressas, por meio 
de carta, que somente terá validade se enviada 
mediante registro de recebimento, por fax, 
transmitido pelas partes. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: 
21.1. Este Contrato, desde que observada a 

formalização preliminar à sua efetivação, por carta, 
consoante Cláusula Vinte, poderá ser rescindido, 
de pleno direito, independentemente de notificação 
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ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos 
seguintes casos: 

(a) - por acordo entre as partes; 
(b) pela inobservância de qualquer de suas 

condições; 
(c) - quaisquer dos motivos previstos em lei. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: 
22.1. O presente contrato vigorará da sua 

assinatura até a entrega total dos produtos 
adquiridos ou até 31 de dezembro de 2017. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: 
23.1. Fica convencionado que o Foro para 

dirimir quaisquer dúvidas e controvérsias oriundas 
do presente instrumento, é o da Comarca de 
Castanhal, por mais privilegiado que outro possa 
ser. 

E, por estarem assim, justos e contratados, 
assinam o presente instrumento em três vias de 
igual teor e forma, na presença de duas 
testemunhas. 

Castanhal(Pa), 16 de junho de 2017 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal 
Contratante 

COOPERATIVA AMAZONIA AGROINDUSTRIAL 
DO ESTADO DO PARÁ - AMAZONCOO 

CNPJ: 14.359.146/0001-32 
José Vicente Filho 

Contratada 
TESTEMUNHAS: 
1.______________                 2. _______________ 
CPF:                                        CPF: 
EMPRESA: COOPERATIVA AMAZÔNIA 
AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO PARÁ – 
AMAZONCOO 
ENDEREÇO: AV: Presidente Vargas nº 1015 – 
Castanhal – Pará 
CNPJ: 14.359.146/0001-32 
FONE: (091) 98909-3300 
EMAIL: vicente.vjr@hotmail.com 

Nº 
ESPECIFICAÇÃ

O DO 
PRODUTO 

EMBALAG
EM 

UN
D 

QTDE 
ESTI

MADA 

PREÇ
O 

UNIT. 

PREÇ
O 

TOTAL 

2 

AÇAÍ MÉDIO: 
congelado, 

pasteurizado, 
contendo, em 

sua composição, 
polpa de açaí, 
carboidratos, 

proteínas, fibra 
alimentar, sódio 
e 0% de gordura 

trans. 

Plástica, 
transparent
e, atóxica, 
resistente, 
com até 1 

Kg, mantida 
sob 

congelame
nto a - 18º 

c. 

KG 
40.00

0 
R$     

9,00 

R$    
360.00
0,00 

15 

MACAXEIRA: 
odor agradável, 

consistência 
firme, sem 

perfurações e 
outras lesões, 
com coloração 
característica. 

Principal: 
saco de 

estopa com 
até 50 kg. 

Secundária: 
embalagem 

plástica 
com 2 kg. 

KG 
16.00

0 
R$     

2,05 

R$       
32.800

,00 

19 

POLPA DE 
FRUTAS 
SABOR 

ACEROLA: 
natural, 

congelada, de 1ª 
qualidade, com 
laudo de análise 
microbiológica 
para pesquisa 
de coliformes 

fecais e 
salmonela, 

realizado em 

Embalagen
s plásticas 
transparent

es de 
polietileno 
de 01 kg, 

acondionad
os em 

caixas de 
papelão de 
até 20 kg 
ou sacos 

com até 40 
kg. 

KG 2.003 
R$     

6,67 

R$       
13.360

,01 

laboratório 
devidamente 
autorizado. 

20 

POLPA DE 
FRUTAS 
SABOR 

CUPUAÇU: 
natural, 

congelada, de 1ª 
qualidade, com 
laudo de análise 
microbiológica 
para pesquisa 
de coliformes 

fecais e 
salmonela, 

realizado em 
laboratório 

devidamente 
autorizado. 

Embalagen
s plásticas 
transparent

es de 
polietileno 
de 01 kg, 

acondionad
os em 

caixas de 
papelão de 
até 20 kg 
ou sacos 

com até 40 
kg. 

KG 2.800 
R$   

12,33 

R$       
34.524

,00 

21 

POLPA DE 
FRUTAS 
SABOR 

GOIABA: 
natural, 

congelada, de 1ª 
qualidade, com 
laudo de análise 
microbiológica 
para pesquisa 
de coliformes 

fecais e 
salmonela, 

realizado em 
laboratório 

devidamente 
autorizado. 

Embalagen
s plásticas 
transparent

es de 
polietileno 
de 01 kg, 

acondionad
os em 

caixas de 
papelão de 
até 20 kg 
ou sacos 

com até 40 
kg. 

KG 3.180 
R$     

6,71 

R$       
21.337

,80 

22 

POLPA DE 
FRUTAS 
SABOR 

GRAVIOLA: 
natural, 

congelada, de 1ª 
qualidade, com 
laudo de análise 
microbiológica 
para pesquisa 
de coliformes 

fecais e 
salmonela, 

realizado em 
laboratório 

devidamente 
autorizado. 

Embalagen
s plásticas 
transparent

es de 
polietileno 
de 01 kg, 

acondionad
os em 

caixas de 
papelão de 
até 20 kg 
ou sacos 

com até 40 
kg. 

KG 4.798 
R$   

16,42 

R$       
78.783

,16 

23 

POLPA DE 
FRUTAS 
SABOR 

MARACUJÁ: 
natural, 

congelada, de 1ª 
qualidade, com 
laudo de análise 
microbiológica 
para pesquisa 
de coliformes 

fecais e 
salmonela, 

realizado em 
laboratório 

devidamente 
autorizado. 

Embalagen
s plásticas 
transparent

es de 
polietileno 
de 01 kg, 

acondionad
os em 

caixas de 
papelão de 
até 20 kg 
ou sacos 

com até 40 
kg. 

KG 3.877 
R$     

8,03 

R$       
31.132

,31 

24 

POLPA DE 
FRUTAS 
SABOR 

MURUCI: 
natural, 

congelada, de 1ª 
qualidade, com 
laudo de análise 
microbiológica 
para pesquisa 

Embalagen
s plásticas 
transparent

es de 
polietileno 
de 01 kg, 

acondionad
os em 

caixas de 
papelão de 

KG 3.360 
R$     

8,11 

R$       
27.249

,60 

de coliformes 
fecais e 

salmonela, 
realizado em 
laboratório 

devidamente 
autorizado. 

até 20 kg 
ou sacos 

com até 40 
kg. 

25 

POLPA DE 
FRUTAS 
SABOR 

TAPEREBÁ:  
natural, 

congelada, de 1ª 
qualidade, com 
laudo de análise 
microbiológica 
para pesquisa 
de coliformes 

fecais e 
salmonela, 

realizado em 
laboratório 

devidamente 
autorizado. 

Embalagen
s plásticas 
transparent

es de 
polietileno 
de 01 kg, 

acondionad
os em 

caixas de 
papelão de 
até 20 kg 
ou sacos 

com até 40 
kg. 

KG 
12.98

6 
R$     

9,49 

R$    
123.23
7,14 

 

VALOR GLOBAL R$ 722.424,02 

COOP. AMAZÔNIA AGROINDUSTRIAL DO 
ESTADO O PARÁ - AMAZONCOO 

José Vicente Filho 
CONTRATO N.º 137/2017 DE 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR DURANTE O EXERCICIO DE 
2017. 

A Prefeitura Municipal de Castanhal/PA, 
pessoa jurídica de direito público, com sede à Av. 
Barão do Rio Branco, 2232, Bairro: Centro – 
Castanhal/PA, inscrita no CNPJ sob n.º 
05.121.991/0001-84, representada neste ato pelo 
(a) Prefeito Municipal, o (a) Sr. (a) Pedro Coelho 
da mota Filho, doravante denominado 
CONTRATANTE, e por outro lado á 
COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DA 
REGIÃO DOS CAETÉS- COOCAETÉS, com sede 
à  Rodovia BR 316 Km 02, s/n – São João Batista, 
Capanema-Para-, inscrita no CNPJ sob n.º 
14.797.571/0001-03, doravante denominado (a) 
CONTRATADO (A), fundamentados nas 
disposições Lei n° 11.947/2009, e tendo em vista o 
que consta no Processo nº 2017/4/4008 – 
Dispensa de Licitação nº 037/2017/PMC - 
Chamada Pública nº 001/2017, resolvem celebrar 
o presente contrato mediante as cláusulas que 
seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 
1.1. É objeto desta contratação a aquisição de 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para 
alunos da Rede Pública de Ensino matriculados 
nas escolas municipais de Castanhal/Pa., verba 
FNDE/PNAE, de acordo com a Chamada Pública 
nº 001/2017, o qual fica fazendo parte integrante 
do presente contrato, independentemente de 
anexação ou transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA: 
2.1. A(O) CONTRATADO se compromete a 

fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar a(o) CONTRATANTE conforme descrito 
no Projeto de Venda de Hortifrutigranjeiros da 
Agricultura Familiar parte integrante deste 
Instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA: 
3.1. O limite individual de venda de gêneros 

alimentícios do Agricultor Familiar e do 

mailto:vicente.vjr@hotmail.com
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Empreendedor Familiar Rural, neste ato 
denominada(o) CONTRATADA(O)S, será de até 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano 
civil, referente à sua produção, conforme a 
legislação do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar. 

CLÁUSULA QUARTA 
4.1. A(O)S CONTRATADA(O)S 

FORNECEDORA(ES) ou as ENTIDADES 
ARTICULADORAS deverão informar ao Ministério 
do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores 
individuais de venda dos participantes do Projeto 
de Venda de Gêneros Alimentícios, consoante ao 
Projeto de Venda de Hortifrutigranjeiros da 
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em 
no máximo 30 (trinta) dias após a assinatura do 
contrato, por meio de ferramenta disponibilizada 
pelo MDA. 

CLÁUSULA QUINTA: 
5.1. O início para entrega das mercadorias 

será imediatamente, sendo o prazo do 
fornecimento até o término da quantidade 
adquirida ou até 31, dezembro de 2017. 

(a) A entrega dos produtos deverá ser feita 
nos locais, dias e quantidades de acordo com a 
Chamada Pública n.º 001/2017. 

(b) O recebimento das mercadorias dar-se-á 
mediante apresentação do Termo de Recebimento 
e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa 
responsável pela alimentação no local de entrega, 
consoante o anexo deste Contrato. 

CLÁUSULA SEXTA: 
6.1. Pelo fornecimento dos gêneros 

alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto 
de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor 
total de R$ 495.432,20 (Quatrocentos e noventa e 
cinco mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte 
centavos), conforme planilha em anexo. 

CLÁUSULA SÉTIMA: 
7.1. No valor mencionado na cláusula sexta 

estão incluídas as despesas com frete, recursos 
humanos e materiais, assim como com os 
encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e 
previdenciários e quaisquer outras despesas 
necessárias ao cumprimento das obrigações 
decorrentes do presente contrato. 

CLÁUSULA OITAVA: 
8.1. As despesas decorrentes do presente 

contrato correrão à conta das seguintes dotações 
orçamentárias: 

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 NONA: 
9.1. O(A) CONTRATANTE, após receber os 

documentos descritos na cláusula Quinta, alínea 
“b”, e após a tramitação do Processo para 
instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento 
no valor correspondente às entregas do mês 
anterior. Não será efetuado qualquer pagamento 
ao CONTRATADA(O) enquanto houver pendência 
de liquidação da obrigação financeira em virtude 
de penalidade ou inadimplência contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA: 
10.1. A(O) CONTRATANTE que não seguir a 

forma de liberação de recursos para pagamento do 
CONTRATADA(O) FORNECEDOR(A), deverá 
pagar multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, 
sobre o valor da parcela vencida. Ressalvados os 

casos quando não efetivados os repasses mensais 
de recursos do FNDE em tempo hábil. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
11.1. Os casos de inadimplência do(a) 

CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 1º, 
do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais 
legislações relacionadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
12.1. A(O) CONTRATADA(O) 

FORNECEDOR(A) deverá guardar pelo prazo de 5 
(cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de Venda, 
ou congênere, dos produtos participantes do 
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, 
estando à disposição para comprovação. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
13.1. O(A) CONTRATANTE se compromete 

em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das Notas 
Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e 
Aceitabilidade, apresentados nas prestações de 
contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar para 
Alimentação Escolar e documentos anexos, 
estando à disposição para comprovação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 
14.1. É de exclusiva responsabilidade do(a) 

CONTRATADO(A) FORNECEDOR(A) o 
ressarcimento de danos causados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à 
fiscalização. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 
15.1. A(O) CONTRATANTE em razão as 

supremacia dos interesses públicos sobre os 
interesses particulares poderá: 

(a) - modificar unilateralmente o contrato para 
melhor adequação às finalidades de interesse 
público, respeitando os direitos do(a) 
CONTRATADO(A); 

(b) - rescindir unilateralmente o contrato, nos 
casos de infração contratual ou inaptidão do 
CONTRATADO(A); 

(c) - fiscalizar a execução do contrato; 
(d) - aplicar sanções motivadas pela 

inexecução total ou parcial do ajuste; Sempre que 
o(a) CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato 
sem culpa do CONTRATADO, deve respeitar o 
equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o 
aumento da remuneração respectiva ou a 
indenização por despesas já realizadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 
16.1. A multa aplicada após regular processo 

administrativo poderá ser descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pelo(a) 
CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada 
judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: 
17.1. A fiscalização do presente contrato ficará 

a cargo do Sr. CARLOS ANDRÉ SILVA REIS, 
portado do RG nº 5576697 SSP/PA e do CPF nº 
965.366.402 - 68, Coordenado da merenda 
escolar, lotado na  Secretaria de Municipal de 
Educação, designado por portaria de nº 105/2017 
da Entidade Executora, do Conselho de 
Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades 
designadas pelo FNDE. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: 
18.1. O presente contrato rege-se, ainda, pela 

Chamada Pública n.º 001/2017, pela Resolução 
CD/FNDE nº. 038/2009 e pela Lei n° 11.947/2009 
e o dispositivo que a regulamente, em todos os 

seus termos, a qual será aplicada, também, onde o 
contrato for omisso. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: 
19.1. Este Contrato poderá ser aditado a 

qualquer tempo, mediante acordo formal entre as 
partes, resguardadas as suas condições 
essenciais. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA 
20.1. As comunicações com origem neste 

contrato deverão ser formais e expressas, por meio 
de carta, que somente terá validade se enviada 
mediante registro de recebimento, por fax, 
transmitido pelas partes. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: 
21.1. Este Contrato, desde que observada a 

formalização preliminar à sua efetivação, por carta, 
consoante Cláusula Vinte, poderá ser rescindido, 
de pleno direito, independentemente de notificação 
ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos 
seguintes casos: 

(a) - por acordo entre as partes; 
(b) pela inobservância de qualquer de suas 

condições; 
(c) - quaisquer dos motivos previstos em lei. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: 
22.1. O presente contrato vigorará da sua 

assinatura até a entrega total dos produtos 
adquiridos ou até 31 de dezembro de 2017. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: 
23.1. Fica convencionado que o Foro para 

dirimir quaisquer dúvidas e controvérsias oriundas 
do presente instrumento, é o da Comarca de 
Castanhal, por mais privilegiado que outro possa 
ser. 

E, por estarem assim, justos e contratados, 
assinam o presente instrumento em três vias de 
igual teor e forma, na presença de duas 
testemunhas. 

Castanhal(PA), 16 de junho de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal 
Contratante 

COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DA 
REGIÃO DOS CAETÉS-COOCAETÉS 

CNPJ: 14.797.571/0001-03 
Thiago de Lima Sousa 

Contratada 
TESTEMUNHAS: 
1.______________                 2. _______________ 
CPF:                                        CPF: 
 

EMPRESA: COOPERATIVA DE PROD. 
RURAIS DA REGIÃO DOS CAETÉS – 
COOCAETÉS 
ENDEREÇO: ROD BR 316 KM 02 S/N SÃO JOÃO 
BATISTA – CAPANEMA – PARÁ 
CNPJ: 14.797.571/0001- 03 
FONE: 98228-4442 
EMAIL: coocaetes@hotmail.com 

Nº 
ESPECIFICAÇÃ

O DO 
PRODUTO 

EMBALAG
EM 

UN
D 

QTDE 
ESTI

MADA 

PREÇ
O 

UNIT. 

PREÇ
O 

TOTAL 

10 

FARINHA DE 
TAPIOCA 

REGIONAL: 
torrada e seca, 

granulada, de 1ª 
qualidade, 
isenta de 

substâncias 
terrosas e 

parasitas. Não 
poderá estar 

Embalagem 
Principal: 
plástica 

transparent
e com até 

20kg. 
Embalagem 

Principal: 
plástica 

transparent
e com até 

KG 
20.00

0 
R$ 

10,81 

R$   
216.20
0,00 

mailto:coocaetes@hotmail.com
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úmida, 
fermentada e 

rançosa. 

1kg. No 
rótulo 
deverá 
conter o 
nome do 
produtor, 
data de 

fabricação 
e data de 
validade. 

20 

POLPA DE 
FRUTAS 
SABOR 

CUPUAÇU: 
natural, 

congelada, de 1ª 
qualidade, com 
laudo de análise 
microbiológica 
para pesquisa 
de coliformes 

fecais e 
salmonela, 

realizado em 
laboratório 

devidamente 
autorizado. 

Embalagen
s plásticas 
transparent

es de 
polietileno 
de 01 kg, 

acondionad
os em 

caixas de 
papelão de 
até 20 kg 
ou sacos 

com até 40 
kg. 

KG 
16.34

8 
R$   

12,33 

R$   
201.57
0,84 

24 

POLPA DE 
FRUTAS 
SABOR 

MURUCI: 
natural, 

congelada, de 1ª 
qualidade, com 
laudo de análise 
microbiológica 
para pesquisa 
de coliformes 

fecais e 
salmonela, 

realizado em 
laboratório 

devidamente 
autorizado. 

Embalagen
s plásticas 
transparent

es de 
polietileno 
de 01 kg, 

acondionad
os em 

caixas de 
papelão de 
até 20 kg 
ou sacos 

com até 40 
kg. 

KG 9.576 
R$     

8,11 

R$      
77.661

,36 

 

VALOR GLOBAL  R$   495.432,20  

COOPERATIVA DE PRODUTORS RURAIS DA 
REGIÃO DOS CAETES – COOCAETES 

Francisco Roque da Silva 
CONTRATO N.º 138/2017 DE AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA A 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O 
EXERCICIO DE 2017. 

A Prefeitura Municipal de Castanhal/PA, 

pessoa jurídica de direito público, com sede à 

Av. Barão do Rio Branco, 2232, Bairro: 

Centro – Castanhal/PA, inscrita no CNPJ sob 

n.º 05.121.991/0001-84, representada neste 

ato pelo (a) Prefeito Municipal, o (a) Sr. (a) 

Pedro Coelho da Mota Filho, doravante 

denominado CONTRATANTE, e por outro 

lado á COOPERATIVA REGIONAL DOS 

PRODUTORES RURAIS NO ESTADO DO 

PARÁ - COONTAR, com sede à  RAMAL 

DO 20 Km 07, s/n – Agrovila Bom Jesus, 

Bairro Rural – Castanhal – Pará - inscrita no 

CNPJ sob n.º 20.195.274/0001-90, doravante 

denominado (a) CONTRATADO (A), 

fundamentados nas disposições Lei n° 

11.947/2009, e tendo em vista o que consta no 

Processo nº 2017/4/4008 – Dispensa de 

Licitação nº 037/2017/PMC -  Chamada 

Pública nº 001/2017, resolvem celebrar o 

presente contrato mediante as cláusulas que 

seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

1.1. É objeto desta contratação a aquisição 

de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR PARA 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da 

Rede Pública de Ensino matriculados nas 

escolas municipais de Castanhal/PA, verba 

FNDE/PNAE, de acordo com a Chamada 

Pública nº 001/2017, o qual fica fazendo parte 

integrante do presente contrato, 

independentemente de anexação ou 

transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

2.1. A(O) CONTRATADO se 

compromete a fornecer os gêneros 

alimentícios da Agricultura Familiar a(o) 

CONTRATANTE conforme descrito no 

Projeto de Venda de Hortifrutigranjeiros da 

Agricultura Familiar parte integrante deste 

Instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA: 

3.1. A(O) limite individual de venda de 

gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e 

do Empreendedor Familiar Rural, neste ato 

denominado(a) CONTRATADA(O), será de 

até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP 

por ano civil, referente à sua produção, 

conforme a legislação do Programa Nacional 

de Alimentação Escolar. 

CLÁUSULA QUARTA 

4.1. O(A)S CONTRATADA(OS) 

FORNECEDORES ou as ENTIDADES 

ARTICULADORAS deverão informar ao 

Ministério do Desenvolvimento Agrário - 

MDA os valores individuais de venda dos 

participantes do Projeto de Venda de Gêneros 

Alimentícios, consoante ao Projeto de Venda 

de Hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar 

para Alimentação Escolar, em no máximo 30 

(trinta) dias após a assinatura do contrato, por 

meio de ferramenta disponibilizada pelo 

MDA. 

CLÁUSULA QUINTA: 

5.1. O início para entrega das mercadorias 

será imediatamente, sendo o prazo do 

fornecimento até o término da quantidade 

adquirida ou até 31, dezembro de 2017. 

(a) A entrega dos produtos deverá ser feita 

nos locais, dias e quantidades de acordo com a 

Chamada Pública n.º 001/2017. 

(b) O recebimento das mercadorias dar-se-

á mediante apresentação do Termo de 

Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela 

pessoa responsável pela alimentação no local 

de entrega, consoante o anexo deste Contrato. 

CLÁUSULA SEXTA: 

6.1. Pelo fornecimento dos gêneros 

alimentícios, nos quantitativos descritos no 

Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 

Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO 

(A) receberá o valor total de R$ 636.831,78 

(Seiscentos e trinta seis mil, oitocentos e trinta 

e um reais e setenta e oito centavos), conforme 

planilha em anexo. 

CLÁUSULA SÉTIMA: 

7.1. No valor mencionado na cláusula 

sexta estão incluídas as despesas com frete, 

recursos humanos e materiais, assim como 

com os encargos fiscais, sociais, comerciais, 

trabalhistas e previdenciários e quaisquer 

outras despesas necessárias ao cumprimento 

das obrigações decorrentes do presente 

contrato. 

CLÁUSULA OITAVA: 

8.1. As despesas decorrentes do presente 

contrato correrão à conta das seguintes 

dotações orçamentárias: 

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 NONA: 

9.1. A(O) CONTRATANTE, após receber 

os documentos descritos na cláusula Quinta, 

alínea “b”, e após a tramitação do Processo 

para instrução e liquidação, efetuará o seu 

pagamento no valor correspondente às 

entregas do mês anterior. Não será efetuado 

qualquer pagamento ao CONTRATADO(A) 

enquanto houver pendência de liquidação da 

obrigação financeira em virtude de penalidade 

ou inadimplência contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA: 

10.1. A(O) CONTRATANTE que não 

seguir a forma de liberação de recursos para 

pagamento do CONTRATADO 

FORNECEDOR, deverá pagar multa de 2%, 

mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da 

parcela vencida. Ressalvados os casos quando 

não efetivados os repasses mensais de 

recursos do FNDE em tempo hábil. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 

11.1. Os casos de inadimplência do(a) 

CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 

1º, do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais 

legislações relacionadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 

12.1.A(O) CONTRATADO 

FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 

5 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de 

Venda, ou congênere, dos produtos 

participantes do Projeto de Venda de Gêneros 

Alimentícios da Agricultura Familiar para 

Alimentação Escolar, estando à disposição 

para comprovação. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 

13.1.A(O) CONTRATANTE se 

compromete em guardar pelo prazo de 5 

(cinco) anos das Notas Fiscais de Compra, os 

Termos de Recebimento e Aceitabilidade, 

apresentados nas prestações de contas, bem 

como o Projeto de Venda de Gêneros 

Alimentícios da Agricultura Familiar para 

Alimentação Escolar e documentos anexos, 

estando à disposição para comprovação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 

14.1. É de exclusiva responsabilidade 

do(a) CONTRATADO(A) 

FORNECEDOR(A) o ressarcimento de danos 

causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 

do contrato, não excluindo ou reduzindo esta 

responsabilidade à fiscalização. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 

15.1. A(O) CONTRATANTE em razão as 

supremacia dos interesses públicos sobre os 

interesses particulares poderá: 

(a) - modificar unilateralmente o contrato 

para melhor adequação às finalidades de 

interesse público, respeitando os direitos do(a) 

CONTRATADO(A); 

(b) - rescindir unilateralmente o contrato, 

nos casos de infração contratual ou inaptidão 

do CONTRATADO(A); 
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(c) - fiscalizar a execução do contrato; 

(d) - aplicar sanções motivadas pela 

inexecução total ou parcial do ajuste; Sempre 

que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o 

contrato sem culpa do CONTRATADO(A), 

deve respeitar o equilíbrio econômico-

financeiro, garantindo-lhe o aumento da 

remuneração respectiva ou a indenização por 

despesas já realizadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 

16.1. A multa aplicada após regular 

processo administrativo poderá ser descontada 

dos pagamentos eventualmente devidos 

pelo(a) CONTRATANTE ou, quando for o 

caso, cobrada judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: 

17.1. A fiscalização do presente contrato 

ficará a cargo Sr. CARLOS ANDRÉ SILVA 

REIS, portado do RG nº 5576697 SSP/PA e 

do CPF nº 965.366.402-68, Coordenado da 

merenda escolar, lotado na Secretaria de 

Municipal de Educação, designado por 

portaria de nº 105/2017 pela Entidade 

Executora, do Conselho de Alimentação 

Escolar – CAE e outras Entidades designadas 

pelo FNDE. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: 

18.1. O presente contrato rege-se, ainda, 

pela Chamada Pública n.º 001/2017, pela 

Resolução CD/FNDE nº. 038/2009 e pela Lei 

n° 11.947/2009 e o dispositivo que a 

regulamente, em todos os seus termos, a qual 

será aplicada, também, onde o contrato for 

omisso. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: 

19.1. Este Contrato poderá ser aditado a 

qualquer tempo, mediante acordo formal entre 

as partes, resguardadas as suas condições 

essenciais. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA 

20.1. As comunicações com origem neste 

contrato deverão ser formais e expressas, por 

meio de carta, que somente terá validade se 

enviada mediante registro de recebimento, por 

fax, transmitido pelas partes. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: 

21.1. Este Contrato, desde que observada 

a formalização preliminar à sua efetivação, 

por carta, consoante Cláusula Vinte, poderá 

ser rescindido, de pleno direito, 

independentemente de notificação ou 

interpelação judicial ou extrajudicial, nos 

seguintes casos: 

(a) - por acordo entre as partes; 

(b) pela inobservância de qualquer de suas 

condições; 

(c) - quaisquer dos motivos previstos em 

lei. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: 

22.1. O presente contrato vigorará da sua 

assinatura até a entrega total dos produtos 

adquiridos ou até 31 de dezembro de 2017. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: 

23.1. Fica convencionado que o Foro para 

dirimir quaisquer dúvidas e controvérsias 

oriundas do presente instrumento, é o da 

Comarca de Castanhal, por mais privilegiado 

que outro possa ser. 

E, por estarem assim, justos e contratados, 

assinam o presente instrumento em três vias 

de igual teor e forma, na presença de duas 

testemunhas. 

Castanhal(PA), 16 de junho de 2017. 

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal 

Contratante 
COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES 

RURAIS DO ESTADO DO PARÁ-COONTAR 
CNPJ: 20.195.274/0001-90 
Francisco Roque da Silva 

Contratada 
TESTEMUNHAS: 
1.______________                 2. _______________ 
CPF:                                        CPF: 

EMPRESA: COOPERATIVA REGIONAL 
DOS PROD. RURAIS NO ESTADO DO 

PARA – COONTAR 
ENDEREÇO: RAMAL DO 20 KM Nº 07 AGROVILA 
BOM JESUS – CASTANHAL –PARÁ 
CNPJ: 20.195.274/0001-90 
FONE: 98852-2043 
EMAIL: purificcastanhal@hotmail.com 

Nº 
ESPECIFICAÇÃO 
DO PRODUTO 

EMBAL
AGEM 

UN
D 

QTD
E 

EST
IMA
DA 

PRE
ÇO 
UNI
T. 

PRE
ÇO 

TOTA
L 

19 

POLPA DE FRUTAS 
SABOR ACEROLA: 
natural, congelada, 
de 1ª qualidade, com 
laudo de análise 
microbiológica para 
pesquisa de 
coliformes fecais e 
salmonela, realizado 
em laboratório 
devidamente 
autorizado. 

Embalag
ens 

plásticas 
transpar
entes de 
polietilen
o de 01 

kg, 
acondion
ados em 
caixas 

de 
papelão 

de até 20 
kg ou 
sacos 

com até 
40 kg. 

KG 
27.9
97 

R$     
6,67 

R$       
186.73
9,99 

20 

POLPA DE FRUTAS 
SABOR CUPUAÇU: 
natural, congelada, 
de 1ª qualidade, com 
laudo de análise 
microbiológica para 
pesquisa de 
coliformes fecais e 
salmonela, realizado 
em laboratório 
devidamente 
autorizado. 

Embalag
ens 

plásticas 
transpar
entes de 
polietilen
o de 01 

kg, 
acondion
ados em 
caixas 

de 
papelão 

de até 20 
kg ou 
sacos 

com até 
40 kg. 

KG 852 
R$   

12,33 

R$         
10.505

,16 

21 

POLPA DE FRUTAS 
SABOR GOIABA: 
natural, congelada, 
de 1ª qualidade, com 
laudo de análise 
microbiológica para 
pesquisa de 
coliformes fecais e 
salmonela, realizado 
em laboratório 
devidamente 
autorizado. 

Embalag
ens 

plásticas 
transpar
entes de 
polietilen
o de 01 

kg, 
acondion
ados em 
caixas 

de 
papelão 

de até 20 
kg ou 
sacos 

com até 

KG 
26.8
20 

R$     
6,71 

R$       
179.96
2,20 

40 kg. 

22 

POLPA DE FRUTAS 
SABOR GRAVIOLA: 
natural, congelada, 
de 1ª qualidade, com 
laudo de análise 
microbiológica para 
pesquisa de 
coliformes fecais e 
salmonela, realizado 
em laboratório 
devidamente 
autorizado. 

Embalag
ens 

plásticas 
transpar
entes de 
polietilen
o de 01 

kg, 
acondion
ados em 
caixas 

de 
papelão 

de até 20 
kg ou 
sacos 

com até 
40 kg. 

KG 802 
R$   

16,42 

R$         
13.168

,84 

23 

POLPA DE FRUTAS 
SABOR MARACUJÁ: 
natural, congelada, 
de 1ª qualidade, com 
laudo de análise 
microbiológica para 
pesquisa de 
coliformes fecais e 
salmonela, realizado 
em laboratório 
devidamente 
autorizado. 

Embalag
ens 

plásticas 
transpar
entes de 
polietilen
o de 01 

kg, 
acondion
ados em 
caixas 

de 
papelão 

de até 20 
kg ou 
sacos 

com até 
40 kg. 

KG 
16.1
23 

R$     
8,03 

R$       
129.46
7,69 

24 

POLPA DE FRUTAS 
SABOR MURUCI: 
natural, congelada, 
de 1ª qualidade, com 
laudo de análise 
microbiológica para 
pesquisa de 
coliformes fecais e 
salmonela, realizado 
em laboratório 
devidamente 
autorizado. 

Embalag
ens 

plásticas 
transpar
entes de 
polietilen
o de 01 

kg, 
acondion
ados em 
caixas 

de 
papelão 

de até 20 
kg ou 
sacos 

com até 
40 kg. 

KG 
9.86

4 
R$     

8,11 

R$         
79.997

,04 

25 

POLPA DE FRUTAS 
SABOR TAPEREBÁ:  
natural, congelada, 
de 1ª qualidade, com 
laudo de análise 
microbiológica para 
pesquisa de 
coliformes fecais e 
salmonela, realizado 
em laboratório 
devidamente 
autorizado. 

Embalag
ens 

plásticas 
transpar
entes de 
polietilen
o de 01 

kg, 
acondion
ados em 
caixas 

de 
papelão 

de até 20 
kg ou 
sacos 

com até 
40 kg. 

KG 
4.21

4 
R$     

9,49 

R$         
39.990

,86 

 

VALOR GLOBAL  R$ 639.831,78  
 

COOP. REGIONAL DOS PROD. RURAIS NO 
ESTADO NO ESTADO DO PARÁ – COONTAR 

Otávio Nunes Soares 


