
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

CONTRATO Nº 20190036       

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, neste ato denominado CONT RATANTE, com sede na AV 
TRANSAMAZONICA, 583, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 16.775.433/0001-59, representado pela Sra. SOLANGE 
MOREIRA DE AGUIAR, SECRETARIA MUNICIPAL,  portadora do CPF nº 484.740.372-04, residente na ROD. 
TRASAMASONICA KM 07,  e de outro lado a firma JONALDO P. RODRIGUES EIRELI-ME., inscrita no CNPJ 
(MF) sob o nº CNPJ 26.541.194/0001-26, estabelecida à trav sexta ,331-A, FLORESTA, Itaituba-PA, CEP 68181-430, 
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) JONALDO PEREIRA 
RODRIGUES, residente na TRAV SEXTA 331, FLORESTA, Itaituba-PA, CEP 68181-430, portador(a) do CPF 
023.312.572-80,  tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o 
Edital do Pregão nº 001/2019-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 suprir as necessidades do Fundo 
Municipal de Assistência Social do Município de Itaituba.

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                              UNIDADE           QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

010866  CREME DE LEITE - Marca.: PIRACANJUBA                  CAIXA               4.720,00             2,800        13.216,00
        CREME DE LEITE  TRADICIONAL  -  Especificação  : Com no

        mínimo 200 gramas.   Com   dados  de  identificação  do
        produto, marca do  fabricante, prazo de validade e peso

        líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da
        Agricultura e/ou Ministério da Saúde.                  

010873  MACARRÃO  TIPO ESPAGUETE - Marca.: RICOSA             PACOTE              4.563,00             2,600        11.863,80
        MACARRÃO TIPO ESPAGUETE,produto  não  fermentado obtido
        pelo amassamento mecânico  de  farinha  de  trigo comum

        e/ou sêmola/semolina. Fabricados  a  partir de matérias
        primas sãs e  limpas,  isentas  de  matérias  terrosas,

        parasitos e larvas.     Embalagem     de    polietileno
        transparente de 500g;                                  

010874  MACARRÃO  PARAFUSO - Marca.: HILEIA                   PACOTE                100,00             3,950           395,00
        MACARRÃO PARAFUSO, ,produto  não fermentado obtido pelo

        amassamento mecânico de  farinha  de  trigo  comum e/ou
        sêmola/semolina. Fabricados a partir de matérias primas

        sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e
        larvas. Embalagem de    polietileno   transparente   de

        500g;                                                  
010875  MILHO PARA CANJICA - Marca.: MIKA                     PACOTE              2.850,00             2,500         7.125,00
        MILHO PARA CANJICA.Grupo       misturada,      subgrupo

        despelículada, classe branca,  tipo  2. Embalagem: saco
        plástico transparente, termossoldado,  com peso líquido

        de 500g.                                               
010885  SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL - Marca.: NAVE            LATA                1.470,00             3,600         5.292,00

        SARDINHA EM ÓLEO    COMESTÍVEL,   produto   obtido   de
        sardinhas, liquido de constituição (próprio suco), óleo

        coméstivel e sal.   Sem   glúten  e  sem  conservantes.
        Embalagem em latas de 250g.                            

010889  VINAGRE - Marca.: MARATÁ                              GARRAFA             2.340,00             2,200         5.148,00
        VINAGRE :.Ingredientes: fermentado acético álcool, água

        potável, conservantes, com    acidez    volátil   4,0%.
        Embalagem em garrafas  de  PVC (policloreto de vinila),
        com capacidade para 750ml;                             

010894  ABACATE - Marca.: REGIONAL                            QUILO                 863,00             8,900         7.680,70
        ABACATE.Fruto de tamanho  extra AA, com características

        íntegras e de   primeira  qualidade,  limpo,  coloração
        uniforme, apresentando grau  de maturação no estado "de

        vez" (para amadurecer)   que  lhe  permita  suportar  a
        manipulação e o   transporte.   Não   deve   apresentar

        quaisquer lesões de    origem   física,   mecânica   ou
        biológica. Embalagem: caixas          plásticas.PRODUTO

        PERECÍVEL.                                             
                                                               

011693  BATATA LAVADA - Marca.: INGLESA                       QUILO               6.897,00             4,250        29.312,25
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        Batata lavada -  Especificação:  Apresentando  grau  de

        maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
        transporte e a  conservação em condições adequadas para

        o consumo. Com   ausência  de  sujidades,  parasitos  e
        larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.      

011707  ERVILHA - Marca.: STELLA DORO                         LATA                2.067,00             2,300         4.754,10
        Ervilha - em  lata,  produto  com  ervilhas previamente

        debulhadas, envazadas e   pré-cozidas  em  líquidos  de
        cobertura apropriada, submetida  a processo tecnológico

        adequado antes ou   depois  hermeticamente  fechado.  A
        embalagem em lata  recravada  e  esterilizada  de 200g,
        contendo os dados   de   identificação  e  procedência,

        informações nutricionais, número   do   lote,  data  de
        validade, quantidade do  produto. Validade mínima de 06

        meses partir da data de entrega.                       
                                                               

011715  FLOCOS DE ARROZ FLOCADA 500G - Marca.: NUTRIVIDA      PACOTE              3.027,00             2,650         8.021,55
        Flocos de arroz  flocada 500gr - Especificação: Produto

        obtido pela moagem  do  grão de arroz de 1 ª qualidade,
        devendo ser fabricadas  a partir de matérias primas sãs

        e limpas isentas de terra e parasitos. Produto composto
        de 100% de  arroz  flocado,  branco,  livre de umidade.

        Embalagem de polietileno   transparente   original   de
        fábrica, com capacidade para 500g;                     
                                                               

011741  GOIABADA - Marca.: STELLA DORO                        LATA                  400,00             5,300         2.120,00
        Goiabada - Especificação:  A  natureza  do  produto, as

        instruções para preparo,  composição centesimal. A data
        de fabricação e   a   validade.  O  registro  do  órgão

        competente deve constar    na   embalagem   ou   rótulo
        Embalagem de 500 gramas.                               

011743  GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT COMPLETO - Marca.: NOVA A  UNIDADE               500,00            34,900        17.450,00
        GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT COMPLETO                    

011751  LARANJA - Marca.: REGIONAL                            QUILO                 903,00             3,950         3.566,85
        LARANJA, fruto de  tamanho  médio,  com características

        íntegras e de  primeira  qualidade,  limpo,  maduro  no
        ponto de consumo  imediato, coloração uniforme, produto
        selecionado consistente ao  toque  e  isento  de partes

        amassadas. Embalagem: sacolas                          
011757  MILHO VERDE - Marca.: STELLA DORO                     LATA                2.080,00             2,600         5.408,00

        "Milho verde -  milho  verde em lata, produto preparado
        com milho, previamente debulhado, envazada, pré-cozidos

        imersas em líquidos de cobertura apropriada submetida a
        processo tecnológico adequado     antes    ou    depois

        hermeticamente fechado. A   embalagem   deverá   conter
        externamente os dados  de  identificação e procedência,

        informações nutricionais, números   do  lote,  data  de
        validade, quantidade do  produto.  Produto.  O  produto
        deverá apresentar validade  mínima de 06 (seis) meses a

        partir da data  de  entrega  na  unidade  requisitante.
        Embalagem em lata cravada e esterilizada de 200g."     

011761  MAMÃO - Marca.: REGIONAL                              QUILO                 893,00             5,850         5.224,05
        MAMÃO, fruto de   tamanho  médio,  com  características

        íntegras e de   primeira  qualidade,  limpo,  coloração
        uniforme, apresentando grau  de maturação no estado "de

        vez" (para amadurecer)   que  lhe  permita  suportar  a
        manipulação e o   transporte.   Não   deve   apresentar

        quaisquer lesões de    origem   física,   mecânica   ou
        biológica. Embalagem: caixas plásticas.                

                                                               
                                                               
                                                               

011763  MELÃO - Marca.: SEASA                                 QUILO                 953,00             4,500         4.288,50
        "Melão - De  primeira  qualidade, com tamanho médio, em

        grau médio de  amadurecimento,  sem sinais de amassados
        em sem rupturas."                                      

                                                               
                                                               

012002  AZEITE DE DENDE - Marca.: MARIZA                      GARRAFA               967,00             2,990         2.891,33
        AZEITE DE DENDE.Ingredientes:  azeite de dendê (óleo de

        palma bruto). Sem  conservantes. Embalagem: garrafas de
        plástico com tampa   vedada   e   conteúdo  liquido  de

        200ml.                                                 
012003  FARINHA DE TAPIOCA - Marca.: REGIONAL                 QUILO                 747,00             7,950         5.938,65
        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.                                  
012012  BOMBOM DE CHOCOLATE PCT C/1KG - Marca.: GAROTO        PACOTE                640,00            24,000        15.360,00

        BOMBOM DE CHOCOLATE   PCT  C/1KG  BOMBOM  DE  CHOCOLATE
        RECHEADO COM DIVERSOS  SABORES  CREME  DE  CASTANHA  DE

        CAJÚ.                                                  
012083  MOLHO MADEIRA - Marca.: STELLA DORO                   FRASCO                150,00             8,500         1.275,00

        MOLHO MADEIRA 340G                                     
012084  MARACUJÁ - Marca.: REGIONAL                           QUILO                 933,00             7,050         6.577,65
        MARACUJÁ - Fruto   de  tamanho  limpo,  de  primeira  e

        acondicionado de forma    a   evitar   danos   físicos,
        integros, maduro, apresentando  grau  de  maturação tal

        que lhe permita  suportar a manipulação, o transporte e
        a conservação em  condições  adequadas  para o consumo.

        Ausência de parasitas,   sujidades,   larvas  e  corpos
        estranhos aderidos à casca. Podendo ser orgânico.      

                                                               
012137  CASTANHA DO BRASIL - Marca.: REGIONAL                 QUILO                 227,00            56,000        12.712,00

        CASTANHA DO BRASIL                                     
012141  FARINHA DE ROSCA PCT C/1KG - Marca.: MARIZA           PACOTE                 87,00             7,600           661,20

        FARINHA DE ROSCA PCT C/1KG                             
012153  MAIONESE TRADICIONAL - Marca.: QUERO                  POTE                  200,00             7,500         1.500,00
        MAIONESE TRADICIONAL - industrializa-da, pote de 500 g,
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        com registro no  órgão                                 

        competente, validade mínima de                         
        3 (três) meses a partir da data da entrega.            

017247  UVA PASSA - Marca.: OLÉ                               PACOTE                403,00             9,700         3.909,10
        UVA-PASSA PCT COM 200G                                 

017250  MASSA PRONTA PARA BOLO - Marca.: DONA BENTA           PACOTE                600,00             5,100         3.060,00
        MASSA PRONTA PARA BOLO SABOR VARIADO PACOTE COM 450G   

017256  OLEO DE MILHO - Marca.: SOYA                          FRASCO                800,00             6,900         5.520,00
        OLEO DE MILHO 900ML                                    

017528  MILHO PARA PIPOCA. - Marca.: MIKA                     PACOTE              2.157,00             2,300         4.961,10
        MILHO PARA PIPOCA.Classe  amarela,  tipo  1.,  prêmium.
        Embalagem: saco plástico  transparente,  termossoldado,

        com peso líquido de 500g.                              
029707  LEITE DE COCO TRADICIONAL - Marca.: SO COCO           LITRO               1.300,00             7,900        10.270,00

        LEITE DE COCO.Ingredientes:      leite      de     coco
        desengordurado, pasteurizado e    homogeneizado,    com

        conservantes, estabilizantes e  acidulantes. Embalagem:
        garrafas de plástico   com   tampa  vedada  e  conteúdo

        liquido de 500 ML;                                     
                                                               

029965  ÓLEO DE SOJA 900ML - Marca.: CONCORDIA                FRASCO              6.465,00             4,250        27.476,25
        óleo comestível de  soja,  obtido  de  espécie vegetal,

        isento de ranco e substâncias estranhas; validde mínima
        de 10 meses  a  contar  da entrega, frasco com 90OM 900
        ML; embalado em caixa de papelão reforçado             

030008  FLOCO DE MILHO 500G - Marca.: NUTRIVIDA               PACOTE              4.660,00             2,280        10.624,80
        Flocos de milho  flocada 500gr - Especificação: Produto

        obtido pela moagem  do  grão de milho de 1 ª qualidade,
        devendo ser fabricadas  a partir de matérias primas sãs

        e limpas isentas de terra e parasitos. Produto composto
        de 100% de  milho  flocado, livre de umidade. Embalagem

        de polietileno transparente  original  de  fábrica, com
        capacidade para 500g;                                  

030029  ACHOCOLATADO EM PÓ 400G - Marca.: DOÃURA              PACOTE              5.400,00             3,800        20.520,00
        ACHOCOLATADO EM PÓ.Alimento    achocolatado    em    pó

        instantâneo enriquecido com  vitaminas,  ferro e zinco.
        Ingredientes: açúcar, cacau em pó, maltodrextrina, sal,
        mistura de vitaminas  e  minerais,  aroma  artificial e

        emulsificante. Embalagem primária  em  saco plástico em
        polietileno, termossoldado, com     capacidade     para

        400g;                                                  
                                                               

030035  COCO RALADO 100g - Marca.: SO COCO                    PACOTE              2.763,00             3,500         9.670,50
        COCO RALADO.Ingredientes: coco   ralado,  açúcar,  sal,

        umectantes e conservantes.  Teor  de  lipídio mínimo de
        30% e sacarose   adicionada  de  máximo  30%.  Úmido  e

        adoçado. Embalagem plástica  termossoldada  com peso de
        100g.                                                  
                                                               

030043  MOLHO DE SOJA SHOYU 900ml - Marca.: CENTRO ALHO       FRASCO                150,00             5,500           825,00
        molho de soja  shoyu,Água,  sal  refinado, soja, milho,

        açúcar cristal, corante  caramelo e conservador sorbato
        de potássio. NÃO  CONTÉM  GLÚTEN.  O  Molho  de  Soja é

        indicado no preparo   de   pratos  típicos  da  cozinha
        oriental, desde o  frango  xadrez ao tepanyac, passando

        pelos legumes, peixes e grelhados.FRASCO COM 900ML     
                                                               

030053  MOLHO DE TOMATE 260G - Marca.: VAL                    CAIXA                 310,00             2,990           926,90
        MOLHO DE TOMATE, produto contendo tomate, sal e açúcar,

        conservantes, adicionado ou    não    de   especiarias.
        Embalagem do tipo caixa, com capacidade para 260g;     
                                                               

030061  CHOCOLATE BRANCO EM BARRA 1KG - Marca.: NESTLÉ        BARRA                 267,00            23,000         6.141,00
        CHOCOLATE BRANCO EM BARRA COM UM 1KG                   

030062  CHOCOLATE GRANULADO COM 150G - Marca.: MANU           PACOTE                367,00             9,790         3.592,93
        chocolate granulado. Preparado  com Cacau em pó, açúcar

        e amido de                                             
        milho podendo ser adicionado Leite e outras            

        substâncias. Validade                                  
        mínima de  11  meses a Contar da                       

        data de entrega.   O  produto  será                    
        embalado  em  saco                                     

        Plástico transparente, atóxico,                        
        resistente,                                            
        hermeticamente Vedado, peso 150g.                      

                                                               
030063  EXTRATO DE TOMATE COM 190G - Marca.: VAL              UNIDADE             2.987,00             2,900         8.662,30

        EXTRATO DE TOMATE COM 190G                             
030067  UVA - Marca.: SEASA                                   QUILO                 287,00            15,000         4.305,00

        UVA IN NATURA:  DEVE  APRESENTAR  AS CARACTERÍSTICAS DA
        VARIEDADE BEM DEFINIDAS  (COR,  TEXTURA,  SABOR), AROMA

        LEVEMENTE PERFUMADO, ESTAR             FISIOLOGICAMENTE
        DESENVOLVIDA, SADIA, ISENTA  DE  SUBSTÂNCIA  NOCIVAS  À

        SAÚDE. DEVERÁ APRESENTAR  GRAU  DE  MATURAÇÃO  TAL  QUE
        PERMITA SUPORTAR A   MANIPULAÇÃO,   O  TRANSPORTE  E  A

        CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES   ADEQUADAS   PARA  O  CONSUMO
        MEDIATO E IMEDIATO.  DEVERÁ APRESENTAR-SE BEM FORMADOS,
        SEM MANCHAS, SEM   ATAQUE  DE  PRAGAS  E  DOENÇAS,  SEM

        RACHADURAS E DANOS MECÂNICOS.                          

                                                                                                 VALOR GLOBAL R$      298.246,51

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1.  O valor deste contrato é de R$ 298.246,51 (duzentos e noventa e oito mil, duzentos e quarenta e seis reais e 
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cinquenta e um centavos).

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela 
CONTRATADA no Pregão 001/2019-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 001/2019-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 04 de Fevereiro de 2019 extinguindo-se em 04 de Fevereiro de 
2020, 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 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 Serviço de 
Almoxarifado;

1.6. solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o 
fornecimento dos gêneros alimentícios objeto deste Contrato;
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          1.7. comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos gêneros alimentícios e 
interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

1.1. entregar os gêneros alimentícios, objeto deste contrato, de acordo com as especificações quantidades, 
unidades, marcas e descrições previstas no Termo de referência - Anexo  I do Edital, proposta aceita, adjudicada e 
homologada. E ainda, responder, em relação aos seus empregados envolvidos neste procedimento, por todas as 
despesas decorrentes no processo de entrega do objeto da licitação, tais como:

a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vales-refeição;
f) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

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 no processo de entrega 
dos gêneros alimentícios ou em trabalhados relacionados a este contrato, 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 dos gêneros alimentícios, 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 fornecimentodos gêneros alimentícios;

1.7. efetuar a entrega dos gêneros alimentícios objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a 
necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo máximo de 72 (s etenta e duas) horas consecutivas após o 
recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;

1.8. efetuar a troca dos gêneros alimentícios considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas consecutivas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de 
Almoxarifado;

1.9. comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
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1.10. obriga-se em manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 001/2019-PP;

1.11. aos gêneros alimentícios e, em especialmente aos perecíveis, deverão ser entregue, observando suas 
qualidades, características físicas, aparências, aspectos próprios, de forma que, estejam livres de contaminações e do 
estado de deterioração;

1.12. 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;

1.13. entregar os legumes e frutas de acordo com as exigências dispostas no Anexo I do edital;

1.14. garantir o cumprimento das normas de qualidade de gêneros alimentícios da Vigilância Sanitária;

1.15. conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto contratado, 
para os servidores dos 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 
fornecimentodos gêneros alimentícios ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do 
CONTRATANTE;

1.3. assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, ci vil ou penal, relacionadas ao fornecimento 
dos gêneros alimentícios, 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:
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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;

1.4. o recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade dos 
gêneros alimentícios fornecidos, cabendo-lhe sanar qualquer irregularidades detectadas, no prazo determinad o  pela 
Administração;

1.5. o CONTRATANTE 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;

1.6. 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 
ASSISTENCIA SOCIAL;

1.7. 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;

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, 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 ASSISTENCIA SOCIAL, 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.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento dos gêneros alimentícios caberá ao Chefe do Serviço de 
Almoxarifado 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 0707.131221006.2.030 Manut. e Funcionamento Coordenadoria da Juventude, Cultura e 
Lazer - COJUCEL, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 2019 Atividade 
1516.081221010.2.120 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social (FMAS), Classificação econômica 
3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 2019 Atividade 1516.081221010.2.121 Manutenção do Programa 
Cidadania e Justiça Itinerante, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 2019 Atividade 
1516.081221010.2.123 Manutenção das Ações da Diretoria de Habitação, Classificação econômica 3.3.90.30.00 
Material de consumo, Exercício 2019 Atividade 1516.081221010.2.124 Manutenção do Conselho Municipal de 
Assistência Social, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 2019 Atividade 
1516.082441014.2.132 Manutenção do Projeto de Ação Solidária "Sopão", Classificação econômica 3.3.90.30.00 
Material de consumo, Exercício 2019 Atividade 1516.082441014.2.135 Manutenção da Casa de Passagem , 
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 2019 Atividade 1519.082430011.2.141 
Manutenção do Conselho Tutelar , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 2019 
Atividade 1519.082430011.2.142 Manutenção do Abrigo para Criança e Adolescente, Classificação econômica 
3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 2019 Atividade 1516.082411014.2.126 Manutenção dos Serviços de 
Convivência e Fortalecimento de Vinculos ao Idoso-SCFV, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de 
consumo, Exercício 2019 Atividade 1516.082441014.2.136 Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada -IGD 
Bolsa Familia, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 2019 Atividade 
1516.082441014.2.137 Manutenção das Atividades do CRAS , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de 
consumo, Exercício 2019 Atividade 1516.082441015.2.140 Manutenção Serviço Proteção e Atend. à Família (PAEFI) 
Desenvolvido no CREAS, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 2019 Atividade 
1519.082431010.2.144 Funcionamento do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, Classificação 
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 2019 Atividade 1519.082431014.2.147 Manutenção Primeira 
Infância no SUAS- Lei nº13.257/16 e Programa Criança Feliz, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de 
consumo, Exercício 2019 Atividade 1519.082431015.2.148 Atend. Especializ. p/Crianças e Adolesc. em Situação de 
Abuso-PSE-PFMC-PAEFI, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA deverá apresentar  nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo 
CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente o u cheque nominal ao fornecedor no prazo 
de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL.

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

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

ROD. TRASAMAZONICA C/ 10ªRUA ANEXO AO GINASIO MUN.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

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 ASSISTENCIA SOCIAL, 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 
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;
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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.

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

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº 001/2019-PP, cuja realização decorre da autorização da Sra. 
SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR, 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, 04 de Fevereiro de 2019.

    FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 CNPJ(MF)  16.775.433/0001-59

    CONTRATANTE

    JONALDO P. RODRIGUES EIRELI -ME
    CNPJ 26.541.194/0001-26

    CONTRATADA

Testemunhas:

1.________________________________________________________ CPF/RG: _____________________                                        

2.________________________________________________________ CPF/RG: _____________________                                                                                                                                 
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