
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONTRATO Nº 20190027       

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na ROD 
TRANSAMAZONICA SN, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 25.317.772/0001 -82, representado pelo Sr. AMILTON 
TEIXEIRA PINHO, SECRETARIO MUNICIPAL,  portador do CPF nº 586.519. 772-04, residente na AV ANTÃO 
FERREIRA VALE 61 B,  e de outro lado a firma PEDRO I BATISTA DA SILVA EPP - ITAFRIOS., inscrita no 
CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 34.835.918/0001-72, estabelecida à TRAVESSA TREZE DE MAIO, BELA VISTA, 
Itaituba-PA, CEP 68180-635, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) 
Sr.(a) PEDRO ILSON BATISTA DA SILVA, residente na TRV TREZE DE MAIO, CENTRO, Itaituba-PA, CEP 
68180-635, portador(a) do CPF 206.478.752-68,  tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do 
qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 099/2018-PP e a proposta apresentada pela CONTRATADA, 
sujeitando-se CONTRATANTE  e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, 
mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) da zona garimpeira no Município de Itaituba-Pá, no ano letivo de 2019.

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                              UNIDADE           QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

010860  ARROZ BRANCO - Marca.: LONDRINA                       QUILO               6.005,00             2,540        15.252,70
        ARROZ BRANCO:Arroz tipo  1, classe longo fino, subgrupo

        polido. Acondicionado em                               
        embalagem      plástica                                

        transparente, com peso líquido de 01 kg;               
010868  FEIJÃO PRETO - Marca.: JAU                            QUILO                 524,00             5,000         2.620,00

        FEIJÃO PRETO.Grupo 1  feijão  comum, classe preto, tipo
        1. Embalagem polietileno  transparente com peso líquido

        de 01 kg.                                              
010901  CARNE BOVINA MOÍDA - Marca.: REGIONAL                 QUILO                 963,00            11,930        11.488,59

        CARNE BOVINA MOÍDA.Deverá   ter   aspecto   firme,  cor
        vermelho vivo, sem  escurecimento  ou  manchas  e  odor
        característico. Entregue em  temperatura de até 70 C. A

        embalagem primária deverá     ser     saco     plástico
        transparente, identificada com  rótulo indicando o tipo

        de corte e  peso.  Limite  de peso por embalagem deverá
        ser de 05   (cinco)   quilos.                          

        CORTES   ACEITOS:  acém,                               
        pescoço, peixinho, músculo,        patinho,       coxão

        mole.                                                  
        Produto Perecível                                      

010903  CARNE BOVINA PURA - Marca.: REGIONAL                  QUILO               1.466,00            17,500        25.655,00
        CARNE BOVINA PURA.Deverá   ter   aspecto   firme,   cor

        vermelho vivo, sem  escurecimento  ou  manchas  e  odor
        característico. Entregue em  temperatura de até 70 C. A
        embalagem primária deverá     ser     saco     plástico

        transparente, identificada com  rótulo indicando o tipo
        de corte e  peso.  Limite  de peso por embalagem deverá

        ser de 05  (cinco)  quilos.                            
        CORTES  ACEITOS:  alcatra,                             

        coxão mole, coxão  duro,  lagarto,  patinho,  miolo  da
        paleta, músculo, ponta de peito.                       

        Produto Perecível                                      
010907  FRANGO INTEIRO - Marca.: AVISPARÁ                     QUILO               5.595,00             6,490        36.311,55

        FRANGO INTEIRO.Carne de   frango   congelada.   Aspecto
        próprio, não amolecido  e  nem                         

        pegajosa, cor própria                                  
        sem manchas esverdeadas,  cheiro  e  sabor próprio, com
        ausência de sujidades,  parasitos  e  larvas. Embalagem

        envoltas em plástico  resistente  e lacrado, com rótulo
        que identifique: categoria   do   produto,   prazo   de

        validade, carimbo do  Serviço  de  Inspeção, conforme a
        legislação.                                            

        Produto Perecível                                      
011773  TOMATE - Marca.: NACIONAL                             QUILO                 510,00             5,100         2.601,00

        TOMATE.Fruto característico, extra  AA,  íntegro  e  de
        primeira qualidade, fresco  de colheita recente, limpo,

        coloração uniforme, apresentando  grau de maturação tal
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        que lhe permita  suportar a manipulação e o transporte.

        Embalagem: sacolas plásticas.                          
012000  BANANA PRATA - Marca.: REGIONAL                       QUILO               2.300,00             4,450        10.235,00

        BANANA PRATA, de   1ª  qualidade,  graúdas,  em  penca,
        frutos com 60  a 70% de maturação, com cascas uniformes

        no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da
        espécie, sem ferimentos   ou  defeitos,  firmes  e  com

        brilho. Embalagem: caixas plásticas com capacidade para
        até 20kg.                                              

012003  FARINHA DE TAPIOCA - Marca.: JAU                      QUILO                 398,00             7,100         2.825,80
        FARINHA DE TAPIOCA,  produto  obtido  dos  processos de
        ralar e torrar   a   mandioca.   Fina,   seca,  branca,

        específica para mingau,   isenta  de  matéria  terrosa,
        fungos ou parasitas  e  livre  de  umidade e fragmentos

        estranhos. Embalagem primária:      sacos     plásticos
        transparentes de 1kg.                                  

012008  FEIJAO CARIOCA - Marca.: JAU                          QUILO                 894,00             4,500         4.023,00
        FEIJÃO CARIOCA.Grupo 1 feijão comum, classe cores, tipo

        1. Embalagem polietileno  transparente com peso líquido
        de 01 kg.                                              

012158  PEITO DE FRANGO - Marca.: AVISPARÁ                    QUILO               1.910,00             8,900        16.999,00
        PEITO DE FRANGO.Carne  de  peito  de  frango congelada.

        Aspecto próprio, não    amolecido   e   nem   pegajosa.
        Embalagem tipo bandejas,     envoltas    em    plástico
        resistente e lacrado,   com   rótulo  que  identifique:

        categoria do produto,  prazo  de  validade,  carimbo do
        Serviço de Inspeção,  conforme  a  legislação.         

        Produto                                                
        Perecível                                              

014608  COUVE MANTEIGA - Marca.: REGIONAL                     MAÇOS               2.406,00             2,380         5.726,28
        COUVE MANTEIGA, folhas  lisas,  firmes, viçosas, de cor

        verde brilhante, com  coloração  e  tamanho uniformes e
        típicos da variedade,  sem sujidades ou outros defeitos

        que possam alterar   sua   aparência  e  qualidade,  de
        colheita recente. Embalagem:    unitária,    em   sacos

        plásticos                                              
017464  CEBOLINHA VERDE E COENTRO - Marca.: REGIONAL          MAÇOS               4.402,00             2,380        10.476,76
        CEBOLINHA VERDE E  COENTRO,  hortaliça deve conter pelo

        menos 06 folhas  lisas,  firmes,  viçosas, de cor verde
        brilhante, com coloração  e tamanho uniformes e típicos

        da variedade, sem  sujidades  ou  outros  defeitos  que
        possam alterar sua  aparência  e qualidade, de colheita

        recente. O coentro deve vir amarrado junto à cebolinha.
        Embalagem: unitária, em sacos plásticos.               

017466  FARINHA DE MANDIOCA - Marca.: REGIONAL                QUILO               1.506,00             6,300         9.487,80
        FARINHA DE MANDIOCA,  produto  obtido  dos processos de

        ralar e torrar  a mandioca. Fina, seca, amarela, isenta
        de matéria terrosa,  fungos  ou  parasitas  e  livre de
        umidade e fragmentos   estranhos.  Embalagem  primária:

        sacos plásticos transparentes    de    1kg.   Embalagem
        segundaria: sacos de fibra.                            

017510  CARNE BOVINA SALGADA CURADA E RESSECADA. - Marca.: P  PACOTE                400,00            11,000         4.400,00
        AINEIRA                                                

        CARNE BOVINA SALGADA  CURADA  E RESSECADA.carne bovina,
        sal, antioxidantes, estabilizantes e conservantes. Tipo

        Jerked beff, de     Ponta    de    agulha.    Embalagem
        termossoldada com peso   líquido   de   500g.   Produto

        registrado conforme legislação.                        
                                                               

017513  FEIJÃO BRANCO LEITE. - Marca.: JAU                    QUILO                 340,00             4,050         1.377,00
        FEIJÃO BRANCO LEITE.Grupo   II   feijão  caupi,  classe
        branco, Tipo 1.  Embalagem                             

        polietileno  transparente                              
        com peso líquido de 01 kg.                             

017551  PÃO TIPO HOT- DOG. - Marca.: REGIONAL                 QUILO               1.039,00            12,750        13.247,25
        PÃO TIPO HOT-   DOG.Produto   obtido  pela  cocção,  em

        condições tecnologicamente adequadas,   de   uma  massa
        fermentada, preparada com  farinha de trigo e ou outras

        farinhas que contenham      naturalmente      proteínas
        formadoras de glúten  ou adicionadas das mesmas e água,

        podendo conter outros  ingredientes.  Peso  unitário de
        50g. O produto  será  entregue  por  unidade e seu peso

        quantificado em quilo.Produto Perecível                
                                                               
030261  SAL MOÍDO E IODADO. - Marca.: FAVORITO                QUILO                 604,00             0,950           573,80

        SAL MOÍDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio
        e antiumectante. Embalagem  em  plástico de polietileno

        com capacidade para 1 kg.                              
                                                               

030266  LINGUIÇA TIPO CALABRESA DE FRANGO. - Marca.: AMERICA  QUILO                 100,00            14,800         1.480,00
        LINGUIÇA TIPO CALABRESA   DE   FRANGO.Produto   aviário

        industrializado, obtido da  emulsão  de  carne  de ave,
        carne mecanicamente separada de ave, miúdos de frango e

        pele adicionados de  ingredientes e condimentos (exceto
        pimenta) embutido em  envoltório  natural ou artificial

        ou por processo  de  extrusão e submetido a um processo
        térmico adequado. Será  tolerada  a  adição de pequenas
        quantidades de água,  amido,  soja e corantes naturais.

        Embalagem deverá ser    a    vácuo,   tipo   "Cryovac",
        termoformada, resistente, atóxica,  com capacidade para

        até 05kg                                               
        Produto Perecível                                      

030290  ALFACE, tipo CRESPA OU LISA - Marca.: REGIONAL        MAÇOS               1.850,00             3,470         6.419,50
        ALFACE, tipo CRESPA  OU LISA, tamanho grande, coloração

        uniforme, com folhas  firmes  sem  áreas  escuras,  sem
        sujidades ou outros  defeitos  que  possam  alterar sua

        aparência ou qualidade.  Embalagem:  unitária,  em saco
        plástico transparente.                                 

                                                                                                 VALOR GLOBAL R$      181.200,03
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1.1. O objeto da presente licitação consiste na aquisição de gêneros alimentícios para atender o Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) nos termos da Lei n.º11.947, de 16/07/2009, Resolução n.º 26 do FNDE, de 
17/06/2013, para atender especificadamente a região garimpeira - Pólo Moraes de Almeida, nas escolas César 
Almeida, Centro Infantil ABC e Jardim do Ouro, no Municipio de Itaituba-PA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1.  O valor deste contrato  é de R$ 181.200,03 (cento e oitenta e um mil, duzentos reais e três centavos).

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela 
CONTRATADA no Pregão 099/2018-PP e na Cláusula Primeira deste instrumento são meramente estimativos, não 
acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº 099/2018-PP, realizado com fundamento na 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do 
mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 14 de Janeiro de 2019 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 
2019, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

1.1. permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a 
entrega dos gêneros alimentícios;

1.2. impedir que terceiros forneçam os gêneros alimentícios objeto deste Contrato;

1.3. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 
CONTRATADA;

1.4. devolver os gêneros alimentícios que não apresentarem condições de serem consumidos;

1.5. solicitar a troca dos gêneros alimentícios devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Responsável 
da Unidade de Alimentação Escolar do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no prazo previsto no contrato ou 
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por outro, desde que determinado pela autoridade competente do CONTRATANTE;

1.6. solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento, expedida pelo Responsável da Unidade de 
Alimentação Escolar do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o fornecimento dos gêneros alimentícios objeto 
deste Contrato, observando os prazos previstos no Termo de Referência-anexo I do Edital de licitação;

1.7. comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos gêneros alimentícios e 
interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso;

1.8. o recebimento dos gêneros alimentícios pelo do Chefe do Serviço de Almoxarifado do Fundo Municipal de 
Educação ou por outro servidor designado para esse fim, deve ser provisório e definitivo;

1.8.1. provisório - a mercadoria é recebida na hora que chega ao Almoxarifado do FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO sem a garantia do recebimento definitivo pelo CONTRATANTE;

1.8.2. definitiva - após 48h (quarenta e quatro horas) contados do recebimento provisório da 
mercadoria, neste prazo será decidido se a mercadoria será aceita ou não pela contratante. Sendo aceita será expedido 
um termo de recebimento definitivo e encaminhado à contratada. Se não for aceita será expedido um termo de não 
aceitação e recebimento da mercadoria e encaminhada à CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

1.1. entregar os gêneros alimentícios contratados  em conformidade com as especificações constantes na 
licitação, na proposta de preços da adjudicatária e, por conseguinte, no objeto deste contrato;

1.2. manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer  
vínculo empregatício com o órgão;

1.3. manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir 
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do 
CONTRATANTE;

1.4. respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

1.5. responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 
a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.6. responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, 
quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento dos gêneros alimentícios;

1.7. efetuar a entrega dos gêneros alimentícios não perecíveis e perecíveis objeto da Autorização de 
Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, nos termos do Termo de Referência-
anexo I do Edital,  e o cronograma de entrega expedido pela Unidade Administrativa de Alimentação Escolar do 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ;
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1.8. efetuar a troca dos gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, que não atenderem as especificações 
do Termo de Referência - anexo I do Edital,  no prazo determinado em notificação expedida pelo CONTRATANTE;

1.9. comunicar ao Responsável do Departamento de Merenda Escolar do CONTRATANTE, por escrito, 
qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

1.10. entregar os gêneros alimentícios acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa 
segurança durante o transporte;

1.11. Os gêneros alimentícios PERECÍVEIS, conforme especificações na pauta de compras deverão ser 
entregues diretamente no depósito do Setor de Alimentação Escolar, localizado na   Secretaria Municipal de Educação 
- End:  Rodovia Transamazônica km 01, Itaituba/PA, no período máximo de 05 (cinco) dias, conforme a planilha de 
distribuição denominada Caderno de Entrega de Perecíveis, que será expedido pelo Setor de Merenda Escolar da 
Secretaria de Educação de Itaituba;

1.12. seguir religiosamente as exigências das requisições do CONTRATANTE, como: datas, horas, rotas, 
previstas no cronograma de entrega das mercadorias perecíveis e não perecíveis;

1.13. os produtos não perecíveis serão entregues por suas unidades comuns de pacotes tradicionais com peso 
pré-determinado e somente poderá ser alterado mediante autorização previa do setor de merenda;

1.14. recusará todo e quaisquer gêneros alimentícios, que momento da entrega, for detectado o não 
atendimento as especificações determinadas no Termo de Referência - anexo I do Edital, na proposta adjudicada e no 
objeto deste contrato;

1.15. entregar produto básico, pré-cozido (formulado) e industrializado com prazo de validade no mínimo de 06 
(seis) meses a 01 (um) ano para o vencimento, contados da data de entrega do produto, conforme pauta de compra, no 
depósito do Setor de Alimentação Escolar, localizado na Secretaria Municipal de Educação - End:  Rodovia 
Transamazônica km 01, Itaituba/PA, em dia e em horário de expediente normal, salvo exceções autorizadas pelo 
responsável do setor;

1.16. entregar a carne e o frango, de acordo com as exigências dispostas no Termo de Referência - Anexo I 
do edital, diretamente na Secretaria Municipal de Educação na ordem de fornecimento (calendário de entrega);

1.17. entregar a carne bovina e o frango  nas escolas indicadas na ordem de fornecimento, em veiculo 
frigorificado/refrigerado, para garantia do estado natural e a qualidade dos produtos transportados, objetivando impedir 
o contágio e a degradação durante o transporte, em veiculo devidamente licenciado pela Agencia Nacional de 
Transporte Terrestre-ANTT e Vigilância Sanitária-VS, além do Certificado de Registro e Licenciamento do Veiculo-
CRLV atualizado;

1.18. fazer a entrega da carne, frango e linguiça tipo calabresa de frango em veículo refrigerado que não 
congele o alimento. Ou caixa térmica que seja adequada à conservação da temperatura em refrigeração e\ou 
congelamento. E o responsável pela entrega deverá estar uniformizado e limpo;

1.19. entregar as frutas, hortaliças e verduras de acordo com as exigências dispostas no anexo I do Edital;
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1.20. entregar o pão tipo hot-dog no mesmo dia de sua fabricação, atendo a requisição de fornecimento 
expedido pelo CONTRATADO;

1.21. a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital de licitação;

1.22. conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto contratado, 
para os servidores do Órgãos de Controle Interno e Externo, em consonância com o Art. 43 da Portaria 
Interministerial 424/2018.

.CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS.

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

1.1. assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não 
manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

1.2. assumir, também, a responsabilidade por todas as providências  e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do 
fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.3. assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do 
produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

1.4. assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste 
Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos esta belecidos no item anterior, não transfere a 
responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste 
Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, para com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1. expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 
CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

1.2. expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia 
autorização da Administração do CONTRATANTE; 

1.3; vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento dos gêneros alimentícios objeto deste 
Contrato;
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1.4. o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO convocará oficialmente a licitante vencedora durante a 
validade da proposta para, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, assinar o contrato digital e físico, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo do previsto no art. 81 da Lei 
n.º 8.666/93, no art. 7º da Lei n.º 10.520/2002 e neste Edital;

1.5. o prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igua l período, quando solicitado pela licitante 
vencedora, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO;

1.6. é facultado à(o) Pregoeiro(a), quando a convocada não assinar o referido documento no prazo e 
condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo, 
examinada, quanto ao objeto e valor ofertado, a aceitabilidade da proposta classificada, podendo, inclusive, negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço, ou revogar este Pregão, independentemente da 
cominação do previsto no art. 81 da Lei n.º 8.666/93, no art. 7º da Lei n.º 10.520/2002 e neste Edital;

1.6.1. a recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo FUNDO M UNICIPAL DE EDUCAÇÃO caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, bem como pelo Conselho de 
Alimentação Escolar, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e 
subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser 
solicitadas a Autoridade Competente do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em tempo hábil para a adoção das 
medidas convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de 
vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento dos gêneros alimentícios caberá ao Responsável do 
Departamento de Merenda Escolar do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento dos gêneros alimentícios de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária 
Exercício 2019 Atividade 0909.123060251.2.037 Programa de Alimentação Escolar - PNAE , Classificação econômica 
3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 2019 Atividade 0909.123060253.2.043 Manutenção do Prog. de 
Alimentação Escolar - PEJA, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, E xercício 2019 Atividade 
0909.123060251.2.039 Manutenção do PNAE - Integral/Mais Educação, Classificação econômica 3.3.90.30.00 
Material de consumo, Exercício 2019 Atividade 0909.123060252.2.041 Manutenção do Prog. de Alimentação Escolar -
PRE-ESCOLA, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 2019 Atividade 
0909.123060252.2.042 Manutenção do Prog. de Alimentação Escolar - PNAEC/CRECHE, Classificação econômica 
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3.3.90.30.00 Material de consumo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal eletrônica para liquidação e pagamento da despesa pelo 
CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente o u cheque nominal ao fornecedor no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias contados do mês subsequente ao do fornecimento.

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal eletrônica ou fatura deverá estar acompanhada das guias de 
comprovação da regularidade fiscal para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 
CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os gêneros alimentícios 
fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e 
aceitas.

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 
devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a 
data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP  =  Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação  financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX)  
    ____
    365

I = (6/100)
    _______
      365

I = 0,0001644

TX  = Percentual da taxa anual  = 6%.
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6.1. A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada 
posteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da 
Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser 
aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 
2º, da Lei nº 8.666/93.

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante 
de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, 
a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes 
sanções:

1.1. advertência;

1.2. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no 
prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

1.3. multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA , injustificadamente ou por motivo não aceito 
pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos 
subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da 
comunicação oficial;

1.4. multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por 
cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo 
CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 
1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, por até 2 (dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
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promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

2.1. ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

2.2. não mantiver a proposta, injustificadamente;

2.3. comportar-se de modo inidôneo;

2.4. fizer declaração falsa;

2.5. cometer fraude fiscal;

2.6. falhar ou fraudar na execução do Contrato;

2.7. não celebrar o contrato;

2.8. deixar de entregar documentação exigida no certame;

2.9. apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no 
Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demai s penalidades referidas no Capítulo IV da 
Lei n.º 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do 
CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta 
das penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, 
poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial do Contrato  enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 
8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias;

2.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3. judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
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3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente.

3.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA 
CONTRATADA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº 099/2018-PP, cuja realização decorre da autorização do Sr. 
AMILTON TEIXEIRA PINHO, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 
processadas e julgadas no Foro do Município de ITAITUBA, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que 
seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, 
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

 ITAITUBA - PA, 14 de Janeiro de 2019.

    FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CNPJ(MF)  25.317.772/0001-82

    CONTRATANTE

    PEDRO I BATISTA DA SILVA EPP - ITAFRIOS
    CNPJ 34.835.918/0001-72

    CONTRATADA

Testemunhas:

1.___________________________________________________________CPF/RG: __________________                                        

2.___________________________________________________________ CPF/RG: __________________                                                                                                                                 
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