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CONTRATO Nº 87/2017 

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL 

DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS 

E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTA ISABEL, SOB A INTERVENIENCIA 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO E A EMPRESA F. VILHENA 

PEREIRA-ME, COMO MELHOR ABAIXO SE 

DECLARA: 

1. Contrato celebrado entre o MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ, pessoa 

jurídica e direito público, CNPJ 05.171.699/0001-76, com sede na Av. Barão do Rio 

Branco nº 1060 – Centro Santa Izabel do Pará – CEP: 68790-000, Estado do Pará, 

representado pelo seu prefeito, Sr. EVANDRO BARROS WATANABE, brasileiro, 

casado, prefeito municipal de Santa Izabel do Pará, inscrito no CPF/MF sob o nº 

304.410.562-53 e portador da Carteira da OAB/PA nº 6.584, residente  e 

domiciliado na cidade de Santa Izabel do Pará, na Tv. José Amâncio, número 1522, 

CEP: 68.790-000 aqui denominado CONTRATANTE, intervindo pela 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED com sede na cidade de 

Santa Isabel do Pará, Estado do Pará, representada neste ato por sua Secretária, 

ELEN CRISTINA DA CRUZ ALVEZ, brasileira, nomeada através de Decreto 

Municipal 003/2017, inscrito no CPF/MF sob o número 572.493.692-53 e portadora 

da Carteira de Identidade nº  2732806 PC/PA, residente e domiciliado na Rod. Pa-

140, Km 32, Vila do Jundiaí, S/N, Zona Rural, Santa Izabel do Pará/PA, CEP: 

68.790-000 e a F. VILHENA PEREIRA-ME, CNPJ: 05.699.648/0001-11, Endereço: 

Tv. Barão do Triunfo, nº 2441-SL:03 (ALTOS), Bairro: Marco, CEP: 66.093-050, 

Belém/PA, representada neste ato por FABIO VILHENA PEREIRA, Brasileiro, 

casado, Empresário CPF nº 629.509.402-34, carteira de identidade nº 2562568 

PC/PA, residente domiciliário na Rua do Arsenal nº40, Cidade Velha, Belém – PA, 

CEP:66.020-060, denominado CONTRATADA, resolvem celebrar o presente 

contrato, realizado mediante procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO 
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ELETRÔNICO SRP nº. 009/2017-PMSIP, do tipo menor preço, por item, 

observando o que consta do processo n.º 009/2017-PMSIP sujeitando-se as partes 

aos comandos da Lei n.º 10.520/02 e 8.666/1993, observadas as cláusulas e 

condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1. - Destinado à aquisição a aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não 

perecíveis, destinados a Alimentação Escolar a fim de atender aos alunos do 

Município de Santa Isabel do Pará, nas especificações que seguem: 

05.699.648/0001-11 - F VILHENA PEREIRA - ME 

ITEM OBJETO EMBALAGENS UND QTD 

 VLR 
UNITÁRIOMÉ

DIO  
VLR TOTAL 

1 

Batata: escovada, tipo 
holandesa ou inglesa. De 1° 
qualidade, branca. Deve 
estar livre de sujidades. Terra 
aderente à casca. Deve 
atender a padrões 
microbiológicos da RDC 
n°12de 02/01/01 da ANVISA. 

Embalagem primária: 
fardos com até 50 Kg. 

KG 3.220  R$       2,21  R$7.116,20 

2 

Cenoura: de 1° qualidade, 
com aspecto, aroma e sabor 
típicos da variedade e 
uniformidade no tamanho e 
na cor. Não são permitidas 
rachaduras, perfurações e 
cortes. Deve estar livre de 
sujidades e terra aderente a 
casca. Deve atender a 
padrões microbiológicos da 
RDC n°12 de 02/01/01 da 
ANVISA. 

Embalagem primária: 
fardos com até 20 Kg. 

KG 3.220  R$    3,32  R$10.690,40 
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3 

Verdura mista: Contendo os 
dois produtos, tomate 
ecebola.Características do 
tomate: deverá ser de 
primeira qualidade, graúdo, 
com polpa firme e intacta. 
Devendo estar fresco. 
Tamanho, cor, aroma e sabor 
próprio da variedade. Não 
estarem danificados por 
lesões que afetem suas 
características. Não devem 
conter terra, sujidades ou 
corpos estranhos aderentes a 
a superfície da casca. Deve 
atender a padrões 
microbiológicos da RDC n°12 
de 02/01/01 da ANVISA. 
Características da cebola: 
deverá ser de primeira 
qualidade, graúda, com polpa 
firme e intacta. Devendo 
estar fresca. Tamanho, cor, 
aroma e sabor próprio da 
variedade. Cobertura integra 
e ausente de Catafilo. Não 
serão tolerados os defeitos 
externos e internos que 
prejudiquem o consumo 
(brotado, dano mecânico, 
mancha negra e podre). Não 
devem conter terra, sujidades 
ou corpos estranhos 
aderentes a superfície da 
casca. Deve atender a 
padrões microbiológicos da 
RDC n°12 de 02/01/01 da 
ANVISA.Validade: 

Embalagem primária: 
redes plásticas com até 1 
Kg. 

KG 7.550  R$    2,00  R$15.100,00 

4 

Polpa de fruta (ACEROLA): 
Produto 100 % 
natural.Sabores 
diversos.Validade: o produto 
deve conter data de 
fabricação de até 30 dias 
anteriores à data de entrega. 

Embalagem: primária 
apropriada de até 1 kg. 
gramas. 

KG 3.750  R$    7,98  R$29.925,00 

6 

Polpa de fruta (GOIABA): 
Produto 100 % natural. 
Sabores diversos.Validade: o 
produto deve conter data de 
fabricação de até 30 dias 
anteriores à data de entrega. 

Embalagem: primária 
apropriada de até 1 kg. 
gramas. 

KG 1.630  R$     9,10  R$14.833,00 
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Biscoito doce tipo Maria: 
Contendo basicamente 
farinha de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico 
(vitamina B9), açúcar, 
gordura vegetal, amido de 
milho, açúcar invertido, soro 
de leite em pó e sal. 
Estabilizantes lecitina de 
soja, fermento químicos 
bicarbonato de amônio e 
bicarbonato de sódio. 
Melhorador de farinha 
metabissulfito de sódio 
Aromatizante. Contem glúten. 
Validade: o produto deve 
conter data de fabricação até 
30 dias anteriores à data de 
entrega. 

Embalagem primária: 
plástica, atóxica com 400 
gramas.Embalagem 
secundária: caixa de 
papelão até 4Kg 

KG 1.130  R$  10,86  R$12.271,80 

10 

Colorífico: Corante de boa 
qualidade, produto 
constituído pela mistura de 
fubá de mandioca com 
urucum em pó, com aspecto 
de pó fino, cor, cheiro e sabor 
próprios.Validade: O produto 
deve conter data de 
fabricação de até 120 dias 
anteriores à data de entrega. 

Embalagem primária: de 
100 gramas.Embalagem 
secundária: Fardo 
plástico de até 30 Kg. 

KG 585  R$      6,02  R$3.521,70 

11 

Farinha láctea: sabor natural, 
ingredientes:Farinha de trigo 
enriquecida com ferro e acido 
fólico, açúcar leite em pó 
integral, vitaminas e minerais, 
sal e aromatizantes. Contem 
glúten.Validade: O produto 
deve conter data de 
fabricação de até 120 dias 
anteriores à data de entrega. 

Embalagem primária: 
sache de até 500 
gramas.Embalagem 
secundária: caixa de 
papelão até 5Kg 

KG 50  R$  33,18  R$1.659,00 

12 

Farinha de trigo sem 
fermento: ácido fólico, 
vitamina b9. Contem glúten. 
Validade: O produto deve 
conter data de fabricação de 
até 120 dias anteriores à 
datade entrega. 

Embalagem primária: 1 
kg.Embalagem 
secundária: 30 Kg. 

KG 2.960  R$       2,87  R$8.495,20 

13 

Leite de coco: para fins 
culinários.Validade: O 
produto deve conter data de 
fabricação de até 120 dias 
anteriores à data de entrega. 

Embalagem primária:do 
tipo PET até 500 
mL.Embalagem 
secundária: caixa de 
papelão até 5 K 

LITRO 1.670  R$   13,69  R$22.862,30 
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14 

Manteiga de primeira 
qualidade: Produto 
amarelado, firme se mantido 
refrigerado e compacto. 
Possui formato retangular e, 
quando aquecido, derrete 
designando uma 
característica oleosa. Padrão 
Físico-Químico: Gordura – 
Mínimo 82, % e Umidade – 
Máximo 16, %. Padrão 
Microbiológicos: Coliformes a 
30°C (Máxima 1 x 10² 
UFC/g), Coliformes a 45°C 
(Máximo 1 x 10’ UFC/g), 
Estafilococos Coagulasse 
Positivo (Máximo 1 x 10² 
UFC/g e Salmonela (Ausente 
em 25g). 

Embalagem primária: 
plástica lisa e isenta de 
danos físicos. 
Embalagem secundária: 
fardo plástico 
transparente até 5 Kg 

KG 865  R$ 37,03  R$32.030,95 

17 

Óleo de soja refinado; 
alimentício, produto refinado 
de acordo com os padrões 
legais. Validade: O produto 
deve conter data de 
fabricação de até 120 dias 
anteriores à data de entrega. 

Embalagem primária: de 
até 900 ml. Embalagem 
secundária: caixa de 
papelão com até 20 
unidades. 

LITRO 4.050  R$       5,59  R$22.639,50 

18 

Sal: refinado, iodado, 
beneficiado e isento de sais 
de cálcio e magnésio, 
impurezas orgânicas, areias 
e fragmentos de conchas. 
Produzido e embalado em 
conformidade com a 
legislação vigente. Validade: 
O produto deve conter data 
de fabricação de até 120 dias 
anteriores à data de entrega. 

Embalagem primária: até 
1 kg. Embalagem 
secundária: plástica 
transparente de até 30 
Kg. 

KG 1.840  R$     0,98  R$1.803,20 

19 

Tempero completo sem 
pimenta: tradicional, sem 
pimenta, contem sal, 100% 
natural. Validade: O produto 
deve conter data de 
fabricação de até 120 dias 
anteriores à data de entrega. 

Embalagem primária: 
unidade até 300 gramas. 
Embalagem secundária: 
caixa de papelão até 8 
Kg. 

KG 1.055  R$      8,18  R$8.629,90 

20 

Vinagre de álcool: 
fermentado acético de álcool: 
produzido da fermentação do 
vinho branco. Produto 
translúcido e de cor, sabor e 
odor característico. Validade: 
O produto deve conter data 
de fabricação de até 120 dias 
anteriores à data de entrega. 

Embalagem primária: 
unidade de até 1000 ml. 
Embalagem secundária: 
caixa de papelão com até 
10.000 ml. 

LITRO 990  R$      2,55  R$2.524,50 
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21 

Carne bovina dianteira 
moída congelada: aspecto 
próprio, firme, não amolecida, 
não pegajosa, cor vermelho 
vivo e sem manchas 
esverdeadas, odor: 
característico, sabor: próprio, 
apresentar-se livre de 
parasitas e de qualquer 
outras substancia 
contaminante que possa 
alterá-la ou encobrir alguma 
alteração. Validade: O 
produto deve conter data de 
fabricação de até 60 dias 
anteriores a data de entrega. 

Embalagem primária: 
individual de até 1 Kg a 
vácuo em sacos plásticos 
de polietileno liso, atóxico 
c/ rótulo interno. 

KG 5.000  R$       8,32  R$41.600,00 

22 

Carne bovina dianteira sem 
osso congelada: Aspecto 
próprio, firme, não amolecida, 
não pegajosa, cor vermelho 
vivo e sem manchas 
esverdeadas, odor: 
característico, sabor: próprio, 
apresentar-se livre de 
parasitas e de qualquer 
outras substancia 
contaminante que possa 
alterá-la ou encobrir alguma 
alteração. Validade: O 
produto deve conter data de 
fabricação de até 30 dias 
anteriores a data de entrega. 

Embalagem primária: 
individual de até 5 Kg a 
vácuo em sacos plásticos 
de polietileno liso, atóxico 
c/ rótulo interno. 

KG 4.790  R$ 21,42  R$102.601,80 

23 

Charque PA: Contendo 
basicamente em cada porção 
de 30 gramas: Gorduras 
totais: 04 gramas. Gorduras 
saturadas: 02 gramas. 
Gorduras trans.: 0 gramas. 
Validade: o produto deve 
conter data de fabricação de 
até 30 dias anteriores à data 
de entrega. 

Embalagem primária: 
plástica à vácuo até 1 Kg. 

KG 16.270  R$    27,02  R$439.615,40 

25 

Açúcar Cristal: Contendo 
sacarose de cana de açúcar, 
branco, peneirado, livre de 
fermentação, isento de 
matérias terrosas, parasitas e 
detritos animais e vegetais. 
Validade: o produto deve 
conter data de fabricação de 
até 120 dias anteriores a data 
de entrega. 

Embalagem: primária 
transparente, atóxica 
resistente com 01 Kg. 

KG 25.980  R$      3,01  R$78.199,80 
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26 

Arroz tipo I: beneficiado, 
polido, grãos inteiros, isento 
de parasitas, mofo, odores 
estranhos, substancias 
nocivas, matérias terrosas e 
outros. Validade: o produto 
deve conter data de 
fabricação de até 120 dias 
anteriores à data de entrega. 

Embalagem: primaria 
plástica transparente, 
atóxica resistente com 1 
Kg. Embalagem 
secundária – Fardo 
plástico transparente até 
30 Kg 

KG 24.680  R$      3,36  R$82.924,80 

27 

Biscoito tipo C. Cracker 
Tradicional: Contendo 
basicamente farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido 
fólico (vitamina B9), gordura 
vegetal, margarina, extrato 
de malte, açúcar, amido, soro 
de leite em pó, sal, fermento 
biológico, estabilizantes 
lecitina de soja, aromatizante. 
Contem glúten. Validade: o 
produto deve conter data de 
fabricação até 30 dias 
anteriores à data de entrega. 

Embalagem primária: 
plástica, atóxica com 400 
gramas. Embalagem 
secundária: caixa de 
papelão até 4 Kg 

KG 12.850  R$     8,36  R$107.426,00 

28 

Café em pó: Produto torrado 
e moído, com categoria de 
qualidade tradicional devem 
apresentar Aroma e Sabor 
característico do produto, 
podendo ser Suave ou 
Intenso e obter em análise 
sensorial da bebida, Nota de 
Qualidade Global na faixa de 
4,5 a 5,9 pontos, realizada 
por equipe selecionada e 
treinada, em laboratórios 
credenciados, fazendo uso 
de escala de 0 a 10 para 
Qualidade Global. 

Embalagem primária: à 
vácuo de até 500 
gramas. Embalagem 
secundária: Fardo 
plástico de até 05 Kg. 

KG 4.325  R$   25,07  R$108.427,75 
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Leite em pó integral: 
aspecto: pó uniforme sem 
grumos, cor: branco 
amarelado, não conter 
substancias estranhas, 
macro e microscopicamente 
visíveis. Características 
físico- químicas: o leite em pó 
deverá conter apenas 
proteínas, açúcares, 
gorduras, e outras 
substâncias minerais do leite 
e nas mesmas proporções 
relativas, salvo quando 
ocorrer originada por 
processo tecnologicamente 
adequada. Composição 
média por 100g (mínimo de 
26g de proteínas e 26g de 
gordura totais). Validade: O 
produto deve conter data de 
fabricação de até 120 dias 
anteriores à data de entrega. 

Embalagem primária: 
individual aluminizada de 
200g/saco. Embalagem 
secundária: fardo de 
papel de até 10Kg. 

KG 19.110  R$   19,98  R$381.817,80 

30 

Macarrão tipo espaguete 
sêmola pasteurizado: sêmola 
de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, vitamina 
B9, amido de milho, corante 
natural de urucum. Contem 
glúten. Validade: O produto 
deve conter data de 
fabricação de até 120 dias 
anteriores à data de entrega. 

Embalagem primária: 
plásticos, atóxicos, 
unidade de 
500gramas.Embalagem 
secundária: fardo plástico 
transparente até 5 Kg. 

KG 16.615  R$     4,30  R$71.444,50 

31 

Pão de Hambúrguer: Produto 
Tradicional de Diâmetro 
aproximado de 13cm x 12cm 
Fardo com até 50 unidades. 

Embalagem primária: 
padrão tradicional. 
Embalagem secundária: 
fardos plásticos com até 
50 unidades. 

UND 377.500  R$      0,30  R$113.250,00 

VALOR TOTAL GLOBAL R$1.721.410,50 

 

CLAÚSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

 
2. - O valor total do contrato é de R$1.721.410,50 (Um milhão setecentos e vinte e um 

mil e quatrocentos e dez reais e cinquenta centavos) irreajustáveis, já considerados 

os tributos, seguros, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto. 

2.1- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a partir do fornecimento do 

objeto contratual, mediante a apresentação da Fatura (Recibo e Nota Fiscal) 
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devidamente atestada e visada pelo setor competente e Relatório do Fiscal do 

Contrato designado pela PMSIP sob a interveniência da SEMED, discriminado no 

subitem abaixo, assegurando que o material entregue está em conformidade com o 

Memorial Descritivo. 

2.2.1      –     O     servidor LUIZ CARLOS DA SILVA PEREIRA, CPF nº 307.715.012-

34, ocupante do cargo/função Diretor do departamento de alimentação escolar, 

m a t r i c u l a  n °005ª/2017, atuará como fiscal do contrato. 

2.3 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de 

liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 

penalidade ou inadimplência. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

3.1 - O contrato terá vigência de12 (doze) meses, a partir da data da publicação de 

seu extrato no Diário Oficial do Estado. 

3.1.1 – O prazo supra estabelecido poderá ser prorrogado nos termos estabelecidos 

e autorizados na Lei 8.666/93 e alterações. 

 
CLAUSULA QUARTA – DO PRAZO DA ENTREGA E LOCAL DE RECEBIMENTO 

DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

4.1 – O fornecedor deverá entregar o objeto desta licitação nos prazos, quantidades, 

especificações e termos dispostos no Termo de Referência do Edital que originou o 

presente contrato e o integra independentemente de sua transcrição, em dias e horários 

de expediente. 

4.2 – O objeto da licitação deverá ser entregue livre de quaisquer despesas por parte 

desta Secretaria, como frete ou descarga e outros. 

4.3 – O objeto desta licitação será(ão) recebido(s) conforme estabelecido nos itens 3 

(três) 5 (cinco) e 8 (oito) do Termo de Referência integrante deste contrato. 

4.3.1 - Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da 

conformidade do objeto com as especificações constantes da proposta da empresa, 

especificações técnicas e exigências editalícias. 

4.3.2 - Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações 
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constantes do Edital e da proposta, contados 10 (dez) dias a partir do recebimento 

provisório e sua consequente aceitação, mediante a emissão do Termo Definitivo 

assinado pelas partes. 

4.4 - Caberá ao servidor, designado para fiscalizar a entrega, acompanhamento e 

execução do contrato, rejeitar totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja 

de acordo com as exigências editalícias e contratuais, bem como determinar prazo de 

60 (sessenta) dias para substituição do objeto da licitação eventualmente fora da 

especificação e exigências editalicias. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES: 

5.1 - Caberá a CONTRATANTE: 

Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, a CONTRATANTE deverá: 

a) Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento do objeto contratual, desde que 

cumpridas todas as formalidades e exigências do presente contrato. 

b) Receber o(s) objeto(s) deste Contrato nas condições avençadas; 

c) Fiscalizar o cumprimento das obrigações e responsabilidade da Contratada; 

d) Dar a Contratada as condições necessárias para regular execução do Contrato; 

e) Permitir acesso aos empregados, devidamente identificados, da empresa 

CONTRATADA às dependências da CONTRATANTE para fornecimento do objeto 

contratual, referentes ao objeto, quando necessário; 

f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

empregados da CONTRATADA; 

g) Emitir, por intermédio do servidor designado, relatório sobre os atos relativos à 

execução do Contrato que vier a ser firmado, em especial quanto ao acompanhamento 

e fiscalização da CONTRATADA. 

h) As decisões e providências que ultrapassam a competência do servidor designado 

para fiscalizar o presente contrato, deverão ser solicitadas ao Gerente da 

CONTRATANTE, em tempo hábil, para a adição das medidas convenientes; 

5.2 – Caberá a CONTRATADA: 

Caberá à CONTRATADA, além do cumprimento às disposições da Lei 8.666/93, do 

contrato assinado com a CONTRATANTE, e das disposições regulamentares 

pertinentes ao fornecimento do objeto contratual: 
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a) Fornecer o objeto contratual de conformidade com as exigências contidas no edital 

da licitação que originou o presente contrato e proposta adjudicada; 

b) Executar diretamente o contrato, sem a transferência de responsabilidades ou subcontratações; 

c) Manter no curso do Contrato, as condições de habilitação e qualificação, que 

ensejaram sua contratação, nos termos do artigo 55, VIII, da Lei nº. 8.666/93; 

d) Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes 

do fornecimento do objeto do contrato; 

e) Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento do objeto contratual, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento 

pela PMSIP sob a interveniência da SEMED; 

f) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que 

praticada por seus técnicos durante do fornecimento do objeto contratual, ainda que 

no recinto da CONTRATANTE; 

g) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 

estadual ou municipal, bem ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as 

obrigações estabelecidas pelo contrato, inclusive quanto aos preços praticados; 

h) Zelar pela perfeita execução no fornecimento do objeto contratual; 

i) Prestar o fornecimento do objeto contratual dentro dos parâmetros e rotinas 

estabelecidas, em observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas 

e legislação; 

j) Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE, 

inerente ao objeto da licitação; 

k) Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 

urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

l) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 

sociais previstos na legislação social trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-las na 

época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo 

empregatício com a CONTRATANTE; 

m) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em 
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ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados na entrega do objeto 

contratual ou em conexão com ela, ainda que acontecido nas dependências da 

CONTRATANTE; 

n) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal 

relacionados ao fornecimento do objeto contratual. 

 

o) Assumir ainda a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais; 

p) A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos nas 

condições anteriores, não transfere a responsabilidade do seu pagamento a 

CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto contratual, razão pela qual a 

CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa 

ou passiva, para com a CONTRATANTE; 

q) Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, verificando 

sempre o seu bom desempenho, realizando o fornecimento em conformidade com a 

proposta apresentada e as orientações da CONTRATANTE. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer 

danos pessoais ou materiais causadas por seus profissionais ou prepostos, inclusive 

por omissão destes, a CONTRATANTE ou a terceiros, isentando a PMSIP/SEMED de 

quaisquer responsabilidades solidária ou subsidiária. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA se sujeita às disposições do Código 

de Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 

de 1990. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES 

6.1 - A Contratada assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas, na forma do 

processo licitatório. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo 

comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por 

quaisquer prejuízos que sejam causados a Contratante ou a terceiros. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Eventuais danos serão ressarcidos a Contratante no 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas de notificação administrativa à 

Contratada, sob pena de multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor do 

Contrato, por dia de atraso. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratante não responderá por quaisquer ônus, 

direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou 

securitária, e decorrente da execução do presente contrato, cujo cumprimento e 

responsabilidade caberão, exclusivamente, à Contratada. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A Contratante não responderá por quaisquer 

compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à 

execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 

decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, propostos ou subordinados. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

7.1 – Para acompanhar e fiscalizar as atividades deste Contrato, a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ, sob a interveniência da SEMED designa 

como Fiscal o(a) servidor(a) LUIZ CARLOS DA SILVA PEREIRA, CPF nº 

307.715.012-34, ocupante do cargo/função Diretor do departamento de alimentação 

escolar, m a t r i c u l a  n °005ª/2017, o (a) qual será o (a) responsável por fiscalizar a 

execução direta das atividades deste Contrato bem como avaliar e encaminhar às 

mesmas relatórios de execução referente ao o cumprimento do objeto contratual em 

consonância com as cláusulas estabelecidas neste instrumento contratual. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Contratada declara aceitar, integralmente, todos os 

métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela 

Contratante. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A existência e a atuação da fiscalização da Contratante 

em nada restringem a responsabilidade integral e exclusiva da Contratada quanto à 

integridade, à correta execução das prestações a que se obrigaram, suas 

consequências e implicações perante terceiros. 
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CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 

8.1 - À contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções 

previstas nos artigos. 86 e 87 da Lei federal n°. 8.666/93, a saber: 

a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para  
a entrega. 

b) Multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, 

nas hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para a entrega. 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar 

com a Administração do Estado do Pará, por prazo não superior a 05 (cinco) anos, nas 

hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para 

a entrega. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a 

execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A penalidade de multa, estabelecida na alínea "b", desta 

cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das 

demais. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O cumprimento da obrigação prestado fora do prazo, 

sujeitará a contratada ao pagamento da multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre 

o valor global do Contrato a contar do vencimento daquele. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO- As multas previstas nesta cláusula não têm natureza 

compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por 

danos causados a Contratante. 

PARÁGRAFO QUARTO– A Contratada estará sujeita às penalidades tratadas na 

cláusula e parágrafos acima, principalmente, pelos motivos que se seguem: 

a) Pela recusa injustificada em assinar o Contrato. 

b) Pela não entrega do objeto da contratação de acordo com as especificações 

técnicas do ato convocatório e com as pertinentes normas técnicas. 

c) Pelo atraso no início e conclusão da entrega. 
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d) Pelo descumprimento de qualquer das condições dispostas no presente Instrumento. 
 
 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

9.1 - O presente contrato será rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 

da Lei Federal n° 8.666/93. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os casos de rescisão contratual, na forma da lei, serão 

formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o direito à prévia e 

ampla defesa. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA 

10.1 - O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou 

transferência, no todo ou em parte. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

11.1 - A execução deste contrato, bem como os casos neles omissos, regular-se-ão 

pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, 

supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito 

privado, na forma do art. 54, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

12.1 - 12.1 - Para fazer face às despesas pelo fornecimento dos bens, objeto deste 

Contrato, a Contratante utilizar-se-á, respectivamente, das Funcionais 

programáticas definidas a seguir: 

Unidade Orçamentária: 0401 – Fundo Municipal de Educação 
12.306.00303.2.017 – PNAE – Alimentação Escolar – Ensino Fundamental; 
12.306.0003.2.020 – PNAE – Alimentação Escolar – Creche; 
12.306.0003.2.021 – PNAE – Alimentação Escolar – Pré-escola; 
12.306.0003.2.018 – PNAE – Alimentação Escolar –Quilombola; 
12.306.0003.2.019 – PNAE – Alimentação Escolar – Ensino Médio; 
12.306.0003.2.022 – PNAE – Alimentação Escolar – EJA; 
 
Natureza de despesa: 339030 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO 

13.1 - A publicação resumida deste contrato, no Diário Oficial do Estado, condição 

indispensável para sua eficácia, será providenciada pela CONTRATANTE, até o 

décimo dia seguinte a sua assinatura. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DO FORO 

14.1 - As partes elegem o Foro da cidade de Santa Isabel do Pará, Estado do Pará 

para solução das demandas decorrentes deste Contrato. 

 
 

E, por assim estarem de acordo com todas as cláusulas, as partes resolvem celebrar 

o presente contrato, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelos 

representantes das partes, na presença de 02 (duas) testemunhas, em 03 (três) 

vias de idêntico teor. 

 
 

Santa Isabel do Pará/PA, 28 de Julho de 2017. 
 
 
 
 
 
 

     ELEN CRISTINA DA CRUZ ALVEZ                F. VILHENA PEREIRA-ME                 
              CPF 572.493.692-53                               CNPJ: 05.699.648/0001-11 

 
               

Testemunhas: 

1).   

2)    
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