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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 054/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 003/2021 

 

 

INSTRUMENTO CONTRATUAL para: 

Aquisição de Gêneros Alimentícios, Materiais de 

Limpeza e Utensílios, que entre si celebram o 

Secretaria Municipal de Educação de Vitória do 

Xingu - SEMED e a empresa BATISTON DO 

VALE E SILVA EIRELI. 

 

 

 PARTES 

 

CONTRATANTE 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DO XINGU - SEMED, pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 14.811.402/0001-80, sediada à Rua 

Manoel Félix de Farias nº. 838, Bairro Centro, na cidade de Vitória do Xingu/PA, neste ato 

representada pelo Sr. GRIMÁRIO REIS NETO, Secretário Municipal de Educação. 

 

CONTRATADA 

 

A empresa BATISTON DO VALE E SILVA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado interno, 

inscrito no CNPJ: 21.287.201/0001‐91, com sede na Rua Isabel Leocádio da Silva nº 950, Esq. com 

a Rua Carlos Dall'Acqua, na Cidade de Vitória do Xingu‐PA, CEP: 68.383‐000, telefone: E-mail: 

katiakenny@yahoo.com.br Contato: (93)99135‐1449, telefone do representante em Vitória do 

Xingu/PA: (93)99135‐1449 e E-mail: katiakenny@yahoo.com.br, doravante denominada 

CONTRATADA representada por Proprietário Sr. BATISTON DO VALE E SILVA, brasileiro, 

residente e domiciliado na Rua Isabel Leocádio da Silva nº 950, Esq. com a Rua Carlos Dall'Acqua, 

na Cidade de Vitória do Xingu‐PA, CEP: 68.383‐000, portador do CPF Nº 885.447.372‐34, e do RG 

nº 4933500 SSP/PA. 

 

DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS 

 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS E NORMAS DE EXECUÇÃO  

 

1.1 - O presente instrumento contratual decorre da Licitação Pregão para Registro de Preços nº  

003/2021, na Forma Eletrônica, processo nº 009/2021, homologada em 24/02/2021, do tipo Menor 

Preço por Item, de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, Lei nº 10.520 de 17 de Julho 

de 2002, Decreto Federal nº 8538 de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar nº 123 de 14 de 

Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto nº 10.024, de 20 de 

setembro de 2019, que regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para 
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aquisição de bens e Serviços Comuns, Decreto Federal nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, que 

regulamenta o sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8666/93.  

 

1.2 - Os Casos omissos serão resolvidos de acordo com o disposto nas Leis supramencionadas e 

segundos os princípios gerais de Direito Administrativo e subsidiariamente de Direito Privado, em 

benefício do interesse público;  

 

1.3 - Este Contrato é lavrado com vinculação ao Edital, Pregão Eletrônico SRP nº 003/2021 na forma 

eletrônica, a teor do artigo 55, inciso XI, da Lei nº 8.666/93, seus Anexos e a Ata de Registro de 

Preços nº. 004/2021.   

 

1.4 - Integra o presente Contrato, ao respectivo Processo sob o nº 009/2021.  

 

1.5 - Das normas de execução, a contratada obriga-se a executar o presente contrato, observando o 

estabelecido nos documentos abaixo relacionados, que constituem parte integrante e complementar 

deste instrumento, independentemente de transcrição.  

 

2 - CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO  

 

2.1 - Constitui-se objeto deste instrumento a: Aquisição de Gêneros Alimentícios, Materiais de 

Limpeza e Utensílios, atendendo a discriminação contida no Termo de Referência - Anexo I do 

presente Edital.  

 
ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA UND. QTD V.UNT V.TOTAL 

05 Balde tamanho médio plástico Plasutil Und. 100 2,80 280,00 

32 Vassoura de cipó com cabo Regiao Und. 250 14,63 3.657,50 

44 

Garfo descartável especificação : garfo descartável para 

refeição, em plástico descartável, transparente, comprimento 

mínima 16 cm, com variação de +/-  ,5 cm. PCT. com 50  Und.s 

Straws PCT. 25 1,06 26,50 

48 

Bule 5 l especificação : em alumínio polido industrial, linha 

hotel, com tampa e pregador de tampa no mesmo material, 

com alças em baquelita e que proporcione segurança para o 

manuseio, espessura de 2  mm, tamanho médio. 

Alumil Und. 15 52,38 785,70 

49 
Copo de vidro especificação : modelo tradicional americano, 

transparente, capacidade 200  ml. 
Nadir Und. 75 1,89 141,75 

50 

Faca de cozinha especificação : em aço carbono, com lâmina 

de 25 cm, cabo em polipropileno de 12 cm, para uso geral, 1  

polegadas. 

Tramontina Und. 25 20,89 522,25 

58 
Jarra 2 l especificação : material plástico , com tampa e suporte 

de apoio na lateral, capacidade 2 litros. 
Plasutil Und. 15 8,78 131,70 

61 

Limpa cerâmica especificação : limpa cerâmica- desenvolvido 

para limpar e perfumar o piso cerâmico ou de porcelanato. 

Caixa 12 x 1 litro 

Zupp Caixa 300 61,30 18.390,00 

63 

Limpa aluminio especificação : limpa aluminio- composição, 

acido, dodecil benzeno sulfonico, espessante, coadjuvante, 

fragrância, corante e água componente ativo. Caixa 24 x 5  ml 

Nutrilar Caixa 200 33,55 6.710,00 

65 

Esponja multiuso especificação: esponja multiuso: esponja 

para lavagem de louça dupla face de fibras sintéticas, unidas 

com resina a prova d'água, impregnada com mineral abrasivo 

Zupp Fardo 250 9,65 2.412,50 
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e aderida a espuma de poliuretano com bactericida. Largura 75 

mm, comprimento 11 mm, espessura 22 mm, cor da espuma 

amarelo e da fibra verde. Fardo com 12  Und.s. 

70 
Refrigerante lata sabor cola especificação : embalagem com 

350  ml, sabor cola. 
Coca cola Und. 50 2,80 140,00 

72 

Leite em pó integral especificação : contendo no mínimo 26% 

de gorduras, embalado em PCT.s plásticos aluminados, limpos 

não violados, resistente, que garantam a integridade do 

produto até o momento de consumo, contendo no mínimo 200  

g. Acondicionados em fardos lacrados ou em caixa de papelão 

limpa, integra e resisntente. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de intentificação e procedência 

informação nutricional, numero do lote, data de validade, 

quantidade do produto e número do registro. O produto deverá 

apresentar validade minima de 10  (dez) meses a parti da data 

de entrega na Und. requisitante. Inspecionado pelo ministro da 

agricultura, embalagem protetora , PCT. de 200  gr. 3 kg. 

Ccgl PCT. 300 3,85 1.155,00 

74 

Biscoito doce - tipo champanhe especificação: embalagem 

com 2   g, hermeticamente vedada e resistente. Com validade 

mínima de 4 (quatro) meses da data de entrega do produto. 

Bauduco Und. 50 5,55 277,50 

79 

Chocolate recheado preto especificação : tipo sonho de valsa: 

chocolate recheado, tipo sonho de valsa, serenata de amor. 

Embalagem plástica de 1 kg. 

Lacta Quilo 100 35,00 3.500,00 

84 

Iogurte mamão, maça, banana especificação : deverá ser 

fabricado de matéria prima de 1ª qualidade. A embalagem 

obrigatoriamente deverá ser uniforme quanto ao tipo e peso 

para a quantidade total solicitada constando data de fabricação 

e validade e número do lote. Embalagem de 100   à 150  ml. 

Nestle Litro 50 14,16 708,00 

85 
Iogurte sabor morango especificação : produto integral ou 

desnatado, embalado em garrafa de plástico de 1 litro. 
Nestle Und. 50 14,16 708,00 

90 

Achocolatado líquido especificação : tipo nescau, pronto pra 

beber, com actigen e, composto de leite reconstituído. 

Embalagens tetra pack individuais de 200 ml, reembaladas em 

caixa de papelão vedadas. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote, data de validade, 

quantidade de produto e atender as exigências do ministério da 

agricultura e dipoa e do regulamento da inspeção industrial e 

sanitária de produtos de origem animal. Prazo de validade 

mínimo de 6 meses a partir data de entrega. 

Italac Und. 50 1,70 85,00 

91 

Caixas de chocolate especificação: bombom recheado com 

cobertura de chocolate, preparado açúcar, farinha de trigo 

enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, massa 

de cacau, amendoim, manteiga de cacau, farinha de soja 

integral, soro de preparado com leite em pó, óleo de soja, 

castanha de caju, farinha de arroz, gordura de manteiga 

desidratada, extrato de malte, lecit. de soja e poligliceol 

polirricineleato, fermento químico, bicarbonato e 

aromatizantes, o produto deverá ser embalado em caixa 

pesando 14  g com 20 und, contém glúten e suas condições 

deverão estar de acordo com a nta 4  - decreto 12.486 de 2 /1 

/78. 

Garoto Caixa 25 7,28 182,00 

93 
Assadeira 50 cm especificação : aluminio retangular de 50 

cm.com acabamento perfeito, isento de campos ou rebarbas 
Alumil Und. 25 23,00 575,00 
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em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua 

utilização e construídos de forma a garantir durabilidade e 

resistência, com vistas à finalidade a que se destina. 

94 

Assadeira 70 cm especificação : aluminio,retangular,70 

cm.com acabamento perfeito, isentos de cantos vivos ou 

rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos 

prejudiciais à sua utilização e construídos de forma a garantir 

durabilidade e resistência, com vistas a finalidade a que se 

destina. 

Alumil Und. 25 36,00 900,00 

96 
Bacia de plástico especificação : rígido 15 litros.com 

acabamento perfeito 
Plasutil Und. 10 24,00 240,00 

97 
Bacia de plástico 20 litros especificação : rígido com 

acabamento perfeito. 
Plasutil Und. 10 29,00 290,00 

98 
Bacia de plástico 30  litros especificação : rígido, com 

acabamento perfeito. 
Plasutil Und. 10 35,00 350,00 

99 
Bacia de plástico 50  litros especificação : rígido,com 

acabamento perfeito. 
Plasutil Und. 10 25,50 255,00 

113 Copo de vidro transparente capacidade de 300 ml Nadir Und. 50 3,81 190,50 

117 
Escumadeira nº14 especificação : aluminio,nº14diâmetro 

14cm,cabo 49cm 
Tramontina Und. 10 28,00 280,00 

120 

Faca de mesa especificação : material aço inox altamente 

durável e que não solta nenhum resíduo nos alimentos, 

monoblocos, com serra, tamanho aproximadamente 20  cm. 

Tramontina Und. 50 4,85 242,50 

121 
Fruteira especificação : de aço inox 3 4,com cestas em quatro 

andares,material resistente e duradouro.com rodinha. 
Plasutil Und. 05 33,75 168,75 

122 

Garrafa térmica 12 litros especificação : garrafão botijão 

térmico material:isolamento com espuma de poliuterano e 

dupla camada de pead(polietileno de alta densidade).com 

torneira. dimensões (a x d) 42 x 28 cm. Peso:2kg. 

Capacidade:12 litros. 

Ivicta Und. 05 151,00 755,00 

126 
Panela de alumínio 2 litros especificação : com tampa e alça 

de alumínio,com capacidade 2 litro. 
Alumil Und. 05 16,00 80,00 

130 

Panela de pressão 7 litros especificação : com capacidade para 

aproximadamente 7 litros,material alumínio,revestimento 

polida, indicador de pressão,válvula reguladora de pressão que 

mantém a pressão exata para o cozimento.pegador antitérmico 

e anatômico.tampa com 6 sistemas de segurança e trava, 

fechamento externo indicada para fogão a gás/ lenha/ 

elétrico.níveis de pressão 11 libras, certificados produto em 

conformidade com a portaria do inmetro nº328 de 16/ 9/2  

8,aprovada no inmetro. 

Globo Und. 03 78,00 234,00 

134 
Ralador especificação : material aço inox,  4 faces, aplicação 

alimentos. 
Plasutil Und. 10 11,60 116,00 

138 

Frigideira 28cm especificação: frigideira quadrada 

antiaderente, com 28cm, em alumínio revestido com 

antiaderente starflon t1 interno e externo,com cabos,alças e 

pegadores antitérmicos e espessura de 2,5mm 

Dreancook Und. 10 38,90 389,00 

140 
Abridor de latas especificação : abridor de lata/ garrafa, 

reforçado em aço inox,com espessura mínima de 10, mm 
Alumil Und. 10 4,78 47,80 

141 
Caixa de isopor 15  litro especificação : com tampa, material 

isopor, capacidade 15  litros. 
Isoest Und. 05 21,00 105,00 

142 
Caixa de isopor 80 litro especificação : com tampa,material 

isopor, capacidade 80  litros. 
Isoest Und. 05 63,00 315,00 
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143 

Descascador 3 em 1 especificação : boleador, desfiador de 

legumes e fruta, corpo em pvc antitóxico, medindo 

aproximadamente 14 x 4,5cm 

Plasutil Und. 10 14,50 145,00 

144 

Espremedor de alho especificação : manual em inox reforçado, 

com cabo anatômico e em inox, com cabo anatômico em inox, 

sistema de auto limpeza, tamanho aprox. 25 cm 

Alumil Und. 08 20,50 164,00 

149 

Tacho nº 35 especificação : em alumínio,com tampa,com asa, 

capacidade 11,5 litros;boca 35 cm; fundo 23cm;altura 14cm. 

Em alumínio; número 35; com tampa; com asa; capacidade 

11,5 litros; boca 35 cm; fundo 23 cm; altura 14 cm. 

Alumil Und. 05 116,00 580,00 

152 

Luva descartavel especificação: produzida em polietileno alta 

densidade, atóxico, inodoro, transparente, tamanho único, 

ambidestra. Caixa com 10   Und.s (5  pares). 

Medix PCT. 1.500 12,35 18.525,00 

153 

Touca descartavel especificação : touca descartavel: touca 

sanfonada. Gramatura: 1 . 100 % polipropileno, hipoalérgicas. 

Cor: branca, tamanho: 45 x 52 cm. Descartável e de uso único. 

Embalagem com 1   Und.s 

Descarpack PCT. 50 3,29 164,50 

154 

Jogo de utensilios especificação : utensílios em silicone, 

conteúdo deste jogo:  1 estípula silicone 33cm,  1 escumadeira 

silicone 34cm  1 pegador de macarrão silicone 33cm,  1 concha 

silicone 3 cm. 

Tramontina Jogo 08 99,98 799,84 

165 

Açafrão especificação : produto em pó, não contém glúten, 

adicionado em embalagem resistente,com identificação na 

embalagem(rótulo)dos ingredientes,valor nutricional, peso 

fornecedor, data de fabricação e validade.isento de 

sujidades,parasitas, larvas e material estranho.validade 

mínima de  6(seis)meses a contar da data de entrega. 

embalagem contendo 500g. 

Vovó Quilo 03 5,83 17,49 

168 

Adoçante dietético (80ml) especificação : a base de adoçante 

natural, líquido transparente, acondicionado em embalagem 

resistente de plástico atóxico, contendo 80 ml,com 

identificação na embalagem(rótulo)dos ingredientes,valor 

nutricional, peso,fornecedor,data de fabricação e validade, 

Und. de 80 ml.validade mínima de 12(doze)meses a contar da 

data de entrega. 

Marata Und. 10 2,10 21,00 

175 

Aveia em flocos especificação : isenta de mofo, livre de 

parasitas e substancias nocivas, acondicionada em embalagens 

de 200 g, atóxica, resistente e hermeticamente vedada.prazo de 

validade 1  meses a contar a partir da data de entrega. 

Nestle Quilo 05 3,97 19,85 

187 

Berinjela especificação : deverá ser procedente de espécies 

vegetais genuinos e sãos, ser frescos,ter atingido o grau 

máximo no tamanho,aroma e cor da espécie e variedades,estar 

livre de enfermidades,insentos e sujidades,não estar danificado 

por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a 

sua aparência.não serão permitidos rachaduras,perfurações e 

cortes, polpa deverá estar intacta e limpa. 

Goias Quilo 05 8,24 41,20 

188 

Beterraba especificação : lavada, lisa, de primeira, firme e 

intacta, sem lesões de origem física, perfurações e cortes, 

tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 

desenvolvida, isento de sujidades, parasitas e larvas. De boa 

qualidade, inteiras, sem manchas, sem fungos. 

Goias Quilo 05 5,27 26,35 

189 

Biscoito doce tipo rosca especificação : de sabor ,cor e odor 

característico, textura crocante,acondicionado em embalagem 

resistente de polietileno atóxico transparente de dupla 

Micos Und. 300 3,45 1.035,00 
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face,contendo 4  g,com identificação na embalagem (rótulo) 

dos ingredientes,valor nutricional,peso,fornecedor,data de 

fabricação e validade.isento de sujidades,parasitas,larvas e 

material estranho.validade mínima de  6 meses,a contar da data 

de entrega. 

195 
Canela em pó 50 g especificação : com identificação do 

produto e prazo de validade. 
Vovo Und. 05 3,82 19,10 

197 

Cará ou inhame especificação : firme e intacto, sem lesões de 

origem física, perfurações e cortes, tamanho e coloração 

uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, 

parasitas e larvas. 

Goias Quilo 05 7,16 35,80 

203 Carvão-PCT. com 10 kg Região PCT. 50 7,77 388,50 

213 

Chocolate meio amargo para cobertura especificação : de 

primeira,barra de 1kg.ingredientes:açucar,massa de 

cacau,gordura vegetal,manteiga de cacau,emulsificantes 

lecitina de soja e poliricinoleato de poliglicerol e 

aromatizante.contém traços de 

amêndoas,amendoim,avelã,castanha de caju, castanha-do-

pará,nozes e leite.contém glúten. 

Garoto Quilo 05 41,60 208,00 

214 

Chuchu especificação : lavado, lisa, de primeira, firme e 

intacta, sem lesões de origem física, perfurações e cortes, 

tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 

desenvolvida, isento de sujidades, parasitas e larvas. De boa 

qualidade, inteiras, sem manchas, sem fungos. 

Garoto Quilo 05 6,06 30,30 

217 
Cominho em pó especificação : embalagem contendo 6 g,com 

identificação do produto e prazo de validade. 
Mariza Quilo 05 63,65 318,25 

218 

Corante regional especificação : urucum em pó,acondicionado 

em embalagem resistente,com identificação na embalagem 

(rótulo) dos ingredientes,valor nutricional, peso, fornecedor, 

data de fabricação e validade.isento de sujidades, parasitas, 

larvas e material estranho. validade mínima 12 meses a contar 

a partir da data de entrega. 

Vovo Quilo 05 13,34 66,70 

222 

Cravo  da india especificação : em embalagem plástica de 8g, 

data de fabricação e prazo de validade no mínimo 12 meses, 

informações contidas na embalagem. 

Vovo Und. 05 3,33 16,65 

224 

Creme de leite cx 200 g(und) especificação: uht 

homogeneizado, sem necessidade de refrigeração.embalagem 

tetrapak de 200 g.prazo de validade mínimo de  6 meses a 

contar a partir da data de entrega. 

Italac Und. 100 3,32 332,00 

229 

Farinha de trigo especificação : especial, tipo 1, enriquecido 

com ferro e ácido fólico (vitamina b9), com fermento, PCT. de 

1 kg / fardo com até 30  kg. 

Mirela Quilo 100 3,81 381,00 

230 

Farofa pronta temperada especificação : embalagem com 

500g. farinha de mandioca biju, toucinho defumado, 

condimento preparado sabor cebola(sal,aromatizantes anti-

umectante dióxido de silício), alho, sal refinado, cebolinha 

verde, condimento preparado sabor bacon(sal, farinha de 

arroz, proteína vegetal hidrolisada, amido de milho, 

aromatizantes, realçador de sabor glutamato monossódico,anti 

umectante, dióxido de silício), cebola frita, pimenta vermelha, 

pimenta do reino, colorífico, realçador de sabor glutamato 

monossódico, antioxidante bht, com identificação do produto 

e prazo de validade. 

Yoki Quilo 15 10,89 163,35 
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234 

Feijão carioquinha especificação : tipo 1, classe carioquinha, 

novo, constituído de grãos inteiros e sadios com teor de 

umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades 

e mistura de outras variedades e espécies, embalagem de 1 kg 

em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não 

violados, resistentes que garantam a integridade do produto até 

o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informação nutricional, número 

do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto 

deverá apresentar validade mínima de  6 (seis) meses a partir 

da data de entrega na Und. requisitante. PCT. de 1kg, 

Joaozinho Quilo 25 5,50 137,50 

235 

Fermento biológico seco instantâneo especificação : 

desidratado (saccharomyces cerevisiae) e emulsificante 

monoestearato de sorbitana. Embalagem laminada de 125 g. 

Royal Quilo 05 7,05 35,25 

238 

Fubá de milho  1kg especificação : flocos de milho pré-

cozido,amarelo,com aspecto,cor,cheiro e sabor próprio com 

ausência de umidade,fermentação,ranço,isento de sujidades, 

parasitas e larvas,embalagem de 500 g,em sacos plásticos 

transparentes e atóxicos,limpos,não violados,resistentes que 

garantam a integridade do produto até o momento do consumo 

acondicionados em fardos lacrados.a embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e procedência, 

informação nutricional,número do lote,data de validade, 

quantidade do produto.o produto deverá apresentar validade 

mínima de  5 meses a partir da data de entrega na Und. 

requisitante. 

Sinha Quilo 05 5,57 27,85 

240 

Grão de bico especificação : limpos e sem umidade. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informação nutricional, número 

do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto 

deverá apresentar validade mínima de  6 (seis) meses a partir 

da data de entrega na Und.. PCT. de 500 g. 

Mariza Quilo 10 18,52 185,20 

241 

Ketchup kg especificação : classificação/características gerais: 

ingredientes:polpa de tomate,açucar líquido, vinagre, sal, 

amido modificado,conservador ácido sórbico,aroma natural de 

ketchup,acidulante ácido cítrico realçado de sabor glutamato 

monossódico.o produto deve ser entregue com identificação na 

embalagem com prazo de validade de  6 meses, embalagens de 

39  a 40  g 

Arisco Quilo 15 12,79 191,85 

254 

Macarrão cabelo de anjo especificação : massa com ovos tipo 

cabelos de anjo. embalagem: plástica, transparente, resistente, 

bem vedada,contendo 500 g, isento de qualquer substancia 

estranha. prazo de validade minimo 12 meses a contar da data 

de entrega. 

Paulista Quilo 15 6,32 94,80 

256 

Macaxeira ii especificação : tipo branca ou amarela, fresca e 

com casca inteira, não fibrosa, isenta de umidade, raízes 

medianas, firme e compacta, sabor e cor próprios da espécie, 

isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e 

sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte, de colheita recente, livre de resíduos de 

fertilizantes, devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 

agroecológicos. 

Regiao Quilo 25 3,29 82,25 
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Maionese: especificação : água, óleo vegetal, ovos 

pasteurizados, amido modificado, vinagre, açucar, sal, suco de 

limão, acidulante ácido láctico, estabilizante goma xantana, 

conservador ácido sórbico, sequestrante edta cálcio dissódico, 

corante páprica, aromatizante e antioxidantes ácido cítrico, bht 

e bha. Não contém glúten. Embalagem com 500 g. 

Arisco Und. 15 4,28 64,20 

260 

Maxixe especificação : tipo: regional, fresco, livre de resíduos 

de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e 

coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e 

maduro, firme e intacto. 

Goias Quilo 05 7,54 37,70 

263 

Milharina polenta especificação : milharina polenta: farinha de 

milho flocado enriquecido com ferro e ácido fólico (vitamina 

b9) amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios com 

ausência de uminade, fermentação, ranço, embalagem de  1k.g 

Sinha Und. 50 2,88 144,00 

268 

Molho inglês litro especificação : com aspecto cor, cheiro e 

sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, 

acondicionado em embalagem pet com 900 ml. Íntegro, 

atóxico, resistente, vedado hermeticamente, limpo. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informações nutricionais, número 

de lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do 

produto e atender as especificações técnicas dos órgãos de 

vigilância sanitária em legislação vigente. Prazo de validade 

de no mínimo 6 meses a partir da entrega do produto. 

Mariza Litro 03 10,00 30,00 

270 

Mostarda especificação: mostarda,açúcar,sal,amido 

modificado, conservador ácido sórbico,aroma natural de 

mostarda.o produto a ser entregue deverá estar identificado na 

embalagem,devendo constar rotulagem de acordo com a 

legislação vigente.prazo mínimo de validade de  6 meses e data 

de fabricação de até 3  dias.em embalagens de 170  a 200  g. 

Arisco Quilo 03 19,06 57,18 

273 

Orégano especificação : condimentos de folhas desidratadas, 

isento de sujidades e contaminações parasitárias. embalagem 

de 15g. 

Vovó Quilo 05 19,55 97,75 

277 
Pão bisnaguinha especificação : PCT. com 300  g, com 

identificação do produto e prazo de validade. 
Pullman PCT. 50 9,26 463,00 

279 
Pão de queijo congelado especificação : Und. de 500  g,com 

identificação do produto e prazo de validade. 
Minas Quilo 50 25,92 1.296,00 

283 

Pé suíno especificação : salgado,de primeira qualidade, 

embalagem em saco plástico transparentes,atóxico,com 

identificação do produto e prazo de validade. 

Perdigao Quilo 05 26,08 130,40 

288 

Pêssego em calda especificação : pêssego em calda - preparado 

com frutas maduras, sãs, limpas, em metades com consistência 

própria, sem caroço. Frutas com cor, cheiro e sabor 

característico. Embalagem: lata de folha de flandres com 400  

g, em perfeito estado de conservação, as latas não poderão 

estar amassadas. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar 

a partir da data de fabricação 

Mariza Lata 05 9,58 47,90 

290 

Pimenta do reinio 60 g especificação : pimenta do reino - 

embalagem contendo 60 g, com identificação do produto e 

prazo de validade 

Vovo Quilo 05 56,95 284,75 

293 Pirulito sortido especificação : embalagem de 1kg Erlan PCT. 25 6,80 170,00 

294 

Pó para gelatina sabores variados especificação : pó para 

gelatina sabor variados - as embalagem individuais devem 

estar em bom estado de conservação e livre de sujeiras e 

Royal Und. 10 2,45 24,50 
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reembaladas por caixa de papelão integrada. Caixas com 36 

meses a parte da entrega do produto.com 30  gramas 

295 

Polpa de caju (kg) especificação : polpa caju (kg) -- 

classificação/ características gerais: polpa de caju obtida por 

frutos de excelente qualidade, não fermentado, não diluído, 

isento de corantes e conservantes. Deverá sofrer processo 

tecnológico adequado para conservação de suas propriedades, 

sem adição de açúcar. Congelado em PCT.s de 1kg. Deverá 

possuir rotulagem de acordo com legislação vigente. Declarar 

marca e apresentar  1 amostra na menor embalagem original. 

Torres Quilo 05 17,10 85,50 

298 

Polpa de fruta congelada sabor goiaba: produto obtido aparti 

da fruta, conteudo liquido, pasteurizado, sem adição de açucar. 

Ausente de substancia estranhas. Produto congelado, não 

permetido e sem conservantes. Embalagem plástica, 

transparente contendo 1 kg cada. 

Torres Quilo 05 17,10 85,50 

303 

Presunto fatiado especificação : presunto fatiado - sem capa de 

gordura o produto deverá ser obtido a partir de pernil suíno, 

sal, açúcar, especiarias, conservantes e estabilizantes de 

acordo com a legislação vigente. Ser livre de ossos quebrados, 

cartilagem, queimadura por congelamento, bolores, limo na 

superfície, com coloração normal, livre de parasitas e de 

qualquer substância contaminante. Não serão permitidas 

embalagens danificadas. Prazo de validade mínimo de 6 meses 

Sadia Quilo 05 24,94 124,70 

305 

Queijo mussarela fatiado especificação : queijo fatiado - tipo 

mussarelam, produto elaborado unicamente com leite de vaca, 

provenientes de animais sadios, com formato de 

paralelepípedo. A crosta deverá ser fina ou não formada; a 

consistência semidura, rígida e a textura fechada indicando 

nenhuma fermentação. Processado em condições higiênicas 

sanitárias 

Regiao Quilo 05 29,67 148,35 

306 

Queijo minas frescal especificação : queijo minas frescal, 

tradicional, de primeira qualidade, embalagem de 300  g com 

identificação do produto e prazo de validade 

Regiao Quilo 05 26,90 134,50 

307 

Queijo minas ralado meia cura especificação : queijo minas 

ralado meia cura - qualidade padrão, embalado a vácuo, 

embalagem contendo 400  g, com identificação do produto e 

prazo de validade 

Paraense Quilo 05 29,35 146,75 

311 

Refrigerante sabor laranja especificação : refrigerante de 

laranja (2l): classificação/ características gerais: produto 

contendo como ingredientes básicos: água gaseificada, açúcar, 

extrato de laranja, corante, acidulante e aroma natural, 

acondicionado em garrafas plásticas com  2l. Prazo de validade 

de 6 meses e data de fabricação de 30  dias. Declarar e 

apresentar  1 amostra na menor embalagem original 

Paraense Fardo 25 33,29 832,25 

315 

Requeijão cremoso especificação : requeijão cremoso - 

embalagem contendo 25 g, com identificação do produto e 

prazo de validade 

Nestle Quilo 10 37,51 375,10 

316 

Sal iodado refinado especificação : sal - refinado, iodado, 1ª 

qualidade, não deve apresentar sujidades, misturas 

inadequadas ao produto. Embalagem: deve estar intacta, 

acondicionado em PCT.s de polietileno transparente, atóxica, 

com capacidade de 1 kg. Prazo de validade mínimo 12 meses 

a contar a partir da data de entrega. 

Bom de 

mesa 
Quilo 05 1,11 5,55 
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317 

Sal grosso para churrasco especificação : sal grosso para 

churrasco - ingredientes: sal grosso tipo 1, iodato de potássio 

e antiumectante ferrocianeto de sódio. Embalagem  1 kg. Não 

contém glúten. Identificação do produto e prazo de validade 

Mariza Quilo 10 3,21 32,10 

319 

Sardinhas especificação : sardinhas - sardinhas ao próprio suco 

c/ óleo comestível, preparada com pescado fresco, limpo, 

eviscerado, cozido, imersa em óleo comestível. Ingredientes: 

sardinhas, água de constituição (ao próprio suco), óleo 

comestível e sal. Embalagem: em lata com revestimento 

interno apropriado, vedada, isento de ferrugens e substâncias 

nocivas, com peso líquido de 125g. Na embalagem deve conter 

as seguintes informações: identificação da empresa, peso, data 

de validade, carimbo de inspeção estadual ou federal. 

Da fruta Lata 10 3,10 31,00 

322 

Suco concentrado sabor acerola especificação : suco 

concentrado sabor acerola - envasado em garrafa de polietileno 

atóxica resistente transparente, contendo 500 ml, com 

identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. 

Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. 

Dafruta Garrafa 10 12,69 126,90 

324 

Suco concentrado sabor goiaba especificação : suco 

concentrado sabor goiaba - envasado em garrafa de polietileno 

atóxica resistente transparente, contendo 500 ml, com 

identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. 

Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega 

Dafruta Garrafa 10 11,38 113,80 

328 

Tempero completo sem  pimenta especificação : tempero 

completo - sem pimenta, com alho, sal, orégano, manjericão, 

salsa, coentro, cebola, alecrim e louro, desidratados e moídos, 

embalagem plástica, tipo pote contendo 300 g, prazo mínimo 

de validade de  6 meses a partir da data de entrega 

Mariza Quilo 25 4,01 100,25 

331 

Uva verde especificação : uva verde - de primeira, in natura, 

apresentando grau de maturação adequado a manipulação, 

transporte e consumo. Isenta de sujidades, parasitas e larvas, 

sem lesões de origem física ou mecânica oriunda de manuseio 

ou transporte. 

Goias Quilo 10 18,89 188,90 

334 

Massa para lasanha especificação : massa para lasanha - 

características gerais: sêmola de trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico (vitamina b9), ovos e corantes naturais (urucum e 

cúrcuma), tipo lasanha, massa pré-assada em PCT.s com 500  

g. Prazo de validade de 6 meses e data de fabricação de até 30  

dias. 

Galo Quilo 10 11,38 113,80 

340 Pano de prato 65x4 cm especificação : tecido 100 % algodão Guapex Und. 1.500 2,35 3.525,00 

343 

Caixa plástica 24 litros especificação : fechadas com tampa, 

para mantimentos /alimentos, em polipropileno virgem, 

atóxico para alimentos, incolor, empilhável, com tampa do 

mesmo material e com trava, altura 15  mm, largura 27  mm e 

comprimento 4   mm. 

Plasutil Und. 10 21,00 210,00 

344 

Caixa térmica 80  litros especificação : com tampa, alta 

densidade, o que garante o maior isolamento térmico e 

durabilidade , produzidas com matérias prima especial 

garantindo maior impermeabilidade do produto, evitando 

vazamento indesejáveis. 

Vridex Und. 10 244,95 2.449,50 

347 Prato em porcelana fundo Nadir Und. 50 7,79 389,50 
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362 
Pote plástico alimentos especificação : de plástico,alto,com 

tampa,capacidade 6,5 litros 
Plasutil Und. 05 17,00 85,00 

377 

Fubá de milho especificação : flocos de milho pré - cozido, 

amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com 

ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, 

parasitas e larvas. Embalagem de 5 g. Em sacos plásticos 

transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que 

garantam a integridade do produto até o momento do consumo 

acondicionados em fardos lacrados . A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e procedência, 

informação nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade 

mínima de  5 (cinco) meses a partir da data de entrega na Und. 

requisitante. 

Sinha PCT. 25 2,89 72,25 

380 

Barra de cereal sabor avelã,castanha e chocolate - 2 gm. 

Especificação : em embalagem primária individual de filme de 

poliéster metalizado,pesando no mínimo 2o gramas,resistente 

e atóxica,com prazo de validade e lote indeléveis 

Nestif Und. 05 4,56 22,80 

383 

Bombom especificação : produto de primeira qualidade 

constituido por massa de chocolate ou por um núcleo formado 

de recheios diversos, elaborados com frutas,pedaços de frutas, 

sementes oleaginosas, açúcar, leite,manteiga,cacau,licores e 

outras substâncias alimentícias, recoberto por uma camada de 

chocolate ou açúcar. acondicionado em embalagem plástica de 

1kg contendo 48 Und.. 

Garoto PCT. 15 35,00 525,00 

392 

Legume in natura, tipo pepino especificação : de boa 

qualidade, inteiros, sem fungos, sem buracos, sem manchas. 

Aspecto globoso, cor característica, de polpa firme e intacta, 

isento de enfermidades, livres de resíduos de fertilizantes, 

sujidade, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou 

mecânica oriunda de manuseio ou transporte, acondicionado 

em sacos plásticos por quilo. 

Goias Quilo 10 4,78 47,80 

395 

Legume in natura, tipo pimenta de cheiro especificação : de 

boa qualidade, inteiros, sem fungos, sem buracos, sem 

manchas. Aspecto globoso, cor amarela, isento de 

enfermidades boa qualidade, livres de resíduos de fertilizantes, 

sujidade, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou 

mecânica oriunda de manuseio ou transporte, acondicionado 

em sacos plásticos por gramas. 

Goias Quilo 10 15,63 156,30 

398 

Fruta in natura, tipo banana comprida (da terra) especificação 

: características: ser frescos, aroma e cor da espécie e 

variedade, apresentarem grau de maturação que lhes permita 

suportar a manipulação, transporte e conservação em 

condições adequadas para o consumo, estar livre de 

enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por 

qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua 

aparência, não serão permitidos manchas ou defeitos na casca. 

Não serão permitidos manchas ou defeitos na casca. 

Embalagem: o produto deverá estar acondicionado em 

embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, 

transparentes. 

Regiao Quilo 05 6,65 33,25 

401 

Legume in natura, tipo alface nacional especificação : fresca, 

de primeira qualidade, de tamanho e coloração uniformes, 

devendo ser bem desenvolvida, de qualidade firme e intacta, 

Regiao Maço 05 3,05 15,25 
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isenta de enfermidades material terroso e umidade externa 

anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio 

e transporte, maços acondicionados em embalagem adequada. 

404 

Suco de cajá especificação : pasteurizado, sem corante 

artificiais, com conservação fora de refrigeração, vitaminado 

ou com vitaminas e /ou sais minerais, não contendo glúten,não 

fermentado, não alcoolico e sem adição de açucar. Embalagem 

deverá ser atóxica com dizeres de rotulagem data de 

fabricação, prazo de validade e registro no ms. Embalagem em 

garrafa de 500  ml 

Da fruta Und. 25 5,83 145,75 

407 

Frango (peito) especificação : sem osso, semi- processado - 

peito congelado, eviscerado, com aspecto cor, cheiro e sabor 

próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em saco 

plástico polietileno, transparente atóxico, peso em média 2kg. 

Americano Quilo 50 9,20 460,00 

410 
Farinha láctea 400 g   especificação : vitaminada, embalagem 

pote de polietileno ou lata de alumínio com 400 g. 
Nestles Lata 100 12,03 1.203,00 

413 Ovo da Pascoa: ovo de chocolate com recheio nº 9. Garoto Und. 2.500 36,21 90.525,00 

416 Desentupidor de vaso sanitário Santa Maria Und. 50 11,60 580,00 

419 

Removedor de sujeiras: ideal para lavar pisos, azulejos, 

cerâmicas, granilite, removendo os encardidos e sujeiras mais 

difíceis. Embalagem com 1 litro 

Azulim Caixa 175 33,22 5.813,50 

422 Tapete entoalhado Guapex Und. 50 19,06 953,00 

425 Algodão embalagem com 20g Apolo Und. 90 2,20 198,00 

428 Condicionador infantil 480 ml Huggies Und. 60 13,34 800,40 

431 Creme dental infantil 300 ml Seda Und. 150 11,57 1.735,50 

434 Escova dental infanto-juvenil cerdas macias Colgate Und. 150 2,75 412,50 

437 

Fralda infantil- tamanho médio com até 36 Und.s - descartavel 

- om cobertura externa macia e confortável como tecido. além 

do formato anatômico que proporciona melhor ajuste da fralda 

ao corpo do bebê, possui a fita gruda e desgruda, ou seja, abre 

e fecha quantas vezes for necessário sem estragar a fralda, 

dando proteção extra e evitando vazamentos por possuir 

supergel absorvente. 

Scoobiydo PCT. 75 74,92 5.619,00 

440 Lenços umidecidos - pct com 50und Huggies Und. 45 11,71 526,95 

441 

Pulverizador manual para veneno - Pulverizador Manual 

possui capacidade de 07 Litros facil maniseio. Seu cinto de 

lado permite que você possa transportar. 

Guarani Und. 15 8,93 133,95 

443 Saco para embalagem transparente suporta ate 50 kg Ideal plast Und. 300 1,74 522,00 

446 
Toalha de banho - composição 100% algodão contém 1 peça 1 

toalha de banho 67 cm x 1,20 m 
Huggies Und. 90 22,50 2.025,00 

VALOR TOTAL 194.278,06 

 

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES  
 

3.1 - DA CONTRATADA:  
 

3.1.1 - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto e, ainda: 

 

3.1.1.1 - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 

prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos; 
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3.1.1.2 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com 

os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 

1990); 

 

3.1.1.3 - Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo 

de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

 

3.1.1.4 - Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação; 

 

3.1.1.5 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

 

3.1.1.6 - Indicar preposto para representá-la durante a vigência do contrato; 

 

3.1.1.7 - Considerar que a ação da fiscalização do CONTRATANTE não exonera a 

CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais; 

 

3.1.1.8 - Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto do 

Órgão, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado 

inconveniente à boa ordem do Município de Vitória do Xingu/PA; 

 

3.1.1.9 - Acatar todas as orientações do Município de Vitória do Xingu, emanadas pelo 

fiscal, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os 

esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 

 

3.1.1.10 - Manter, durante o fornecimento, em compatibilidade com as obrigações a 

serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

 

3.1.1.11 – As despesas inerentes a Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, 

entre outros, correrão totalmente por conta da Empresa vencedora.  

 

3.2 - DA CONTRATANTE:  

 

3.2.1 - São obrigações da Contratante: 

 

3.2.1.1 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

 

3.2.1.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 

recebidos com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 
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3.2.1.3 - Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou 

corrigido; 

 

3.2.1.4 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 

através de comissão/servidor especialmente designado; 

 

3.2.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento 

do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

 

3.2.1.6 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 

Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

4 - CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA  

 

4.1 - O contrato vigorará até o final do ano (do exercício fiscal), podendo ser prorrogado, de comum 

acordo entre as partes, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e legislação correlata, por meio de termo 

aditivo.  
 

4.2 - Rege-se o objeto deste projeto básico pelos preceitos de direito público, aplicando-se, 

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

forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº 8.666/93;  
 

4.3 - O Prazo para assinatura do Contrato pela empresa vencedora será de no máximo 05 (Cinco) dias 

após a emissão do Contrato.  
 

5 - CLÁUSULA QUINTA – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA  
 

5.1 - O Objeto deverá ser entregue no seguinte prazo e local: 
 

5.1.1 - o prazo de entrega dos itens deverá ser IMEDIATO após a assinatura do contrato e 

recebimento da autorização de retirada emitidas pelo GESTOR DO CONTRATO, sem a qual 

não gera qualquer responsabilidade de pagamento. 
 

5.1.2 – Os materiais e/ou serviços deverão ser entregues e/ou executados na sede da cidade de 

Vitória do Xingu/PA.  
 

5.1.3 - Os materiais e/ou serviços mesmos que entregue e aceito, fica sujeito à substituição, 

desde que comprovada a má fé do contratado ou condições inadequadas de uso dos mesmos.  
 

5.1.4 - O horário de entrega dos materiais e/ou serviços deverá obedecer às normas internas 

da administração.  
 

5.2 - A prestação dos serviços e/ou fornecimento será realizada de acordo com as necessidades da 

Administração. 
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5.3 - Só será aceito o item, que estiver de acordo com as especificações exigidas pelos órgãos de 

Fiscalização do Município e por este Edital; 
 

5.4 - O item deverá atender as normas e regulamentações técnicas exigidos por lei e por este Edital, 

sendo que o item considerado inadequado, de inferior qualidade ou não atender às exigibilidades, será 

recusado, devolvido e o pagamento cancelado. 

 

6 - CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO  

 

6.1 - Condições de Pagamento: O Pagamento será efetuado após a entrega do item licitado, sempre 

após a emissão da NLD (Nota de Liquidação de Despesa), mediante a apresentação de Nota Fiscal. 

O Pagamento será realizado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu, mediante 

cheque nominal ou depósito bancário em nome da proponente, da seguinte forma: 

 

6.1.1 – O Pagamento será até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal; 

 

6.1.2 - O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE mediante a entrega da Nota Fiscal, 

em 02 (duas) vias, no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu, 

localizado na Av. Manoel Félix de Farias nº. 174, Bairro Centro, Vitória do Xingu/PA, 

acompanhada dos respectivos pedidos e/ou Notas de Empenhos. 

 

6.1.3 - O GESTOR terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da apresentação do documento 

fiscal, para aprová-lo ou rejeitá-lo. 

 

6.1.4 - Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

a nota fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA pelo Gestor da Ata e o pagamento ficará 

pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras. 

 

6.1.5 - O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação 

do documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para o 

CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo na prestação dos serviços pela 

CONTRATADA. 

 

6.1.6 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se a prestação dos 

serviços ou a entrega do objeto estiver em desacordo com as especificações constantes no 

Contrato; 
 

6.1.7 - Poderá Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu, deduzir do montante a pagar os 

valores correspondentes a eventuais multas e/ou indenizações devidas pela contratada; 
 

6.1.8 - A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas 

de acordo com a legislação própria:  

 

6.1.8.1 - especificação correta do objeto;  

6.1.8.2 - número da licitação e contrato e 

6.1.8.3 - marca e o nome comercial. 
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7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO  

 

7.1 - O contrato poderá ser rescindido uni ou bilateralmente, sendo o primeiro caso somente por parte 

da CONTRATANTE, atendida a conveniência administrativa ou na ocorrência dos motivos 

elencados nos artigos 77 e seguintes da Lei nº 8.666 de 21/06/93.  

 

8 - CLÁUSULA OITAVA - DA VALIDADE E PUBLICAÇÃO  

 

8.1 - O presente contrato terá validade e eficácia depois de publicado, por extrato, em órgão de 

imprensa oficial, de conformidade com o disposto no parágrafo único, do Art. 61, da Lei nº 8.666/93.  

 

9 – CLÁUSULA NONA - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  

 

9.1 - O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo do SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DO XINGU - SEMED - Contratante, mediante nomeação do 

servidor Sr. LUIZ HENRIQUE SANTOS SOUZA – Matrícula:0409802- Portaria nº. 019/2021 

designado para este fim, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

9.1.1 – A servidora designada anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução deste Contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de: 

 

I - Fiscalizar e atestar o fornecimento e/ou execução, de modo que sejam cumpridas 

integralmente as condições estabelecidas neste Contrato; 

 

II - Comunicar eventuais falhas no fornecimento e/ou execução, cabendo à 

CONTRATADA adotas as providências necessárias; 

 

III - Garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou 

fatos relevantes relacionados com o fornecimento e/ou execução; 

 

IV - Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do 

contrato, em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo; 

 

9.1.2 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com 

o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

10.1 - As despesas com a presente licitação correrão a conta da Dotação Orçamentária consignadas 

na proposta orçamentária do exercício e correrão por conta dos recursos oriundos do Tesouro 

Municipal e Programas, conforme dotação orçamentária a seguir: 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITORIA DO XINGU - SEMED 
 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

12 361 0403 2.055 – Manutenção de Outros Programas do FNDE 

12 367 0410 2.062 – Manutenção da Educação Especial 

12 451 0004 2.063 – Manutenção da Secretaria de Educação.  

12 361 0409 .058 – Ações vinculadas a quota Salário Educação 

 

FUDEB – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  

12 361 0403 2.084 – Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB- 40%.  

12 365 0401 2.086 – Manutenção do Ensino Infantil Creche- 40%.  

12 365 0401 2.088 – Manutenção do Ensino Infantil Pré Escolar – 40%.  

12 366 0452 2.090 – Manutenção da Educação de Jovens – 40%.  

 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

 

11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - MODIFICAÇÕES E ADITAMENTOS 
 

11.1 - Qualquer modificação de forma qualidade, quantidade (redução ou acréscimo), bem como 

prorrogação de prazo, poderá ser determinada pela CONTRATANTE através de aditamento, 

atendidas as disposições previstas na Lei nº. 8.666 de 21/06/93. 

 

12 – CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.  

 

12.1 - AOS LICITANTES: Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública 

Municipal e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do Município de 

Vitória do Xingu, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das multas 

de até 10% do valor do contrato e demais cominações legais, nos termos do art. 81 da Lei Federal nº 

8.666/93, do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, o ADJUDICATÁRIO que:  

 

1 - Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a ata de registro de 

preços ou o contrato, deixar de apresentar documentação exigida para o certame ou apresentar 

documentação falsa;  

 

2 - Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;  
 

3 - Não mantiver a proposta;  
 

4 - Falhar ou fraudar a execução do contrato/instrumento equivalente;  
 

5 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.  
 

12.2 - Não será aplicada a multa às empresas remanescentes, em virtude da não aceitação da primeira 

colocada.  

 

12.3 - À CONTRATADA: Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração poderá, 

garantida prévia defesa, aplicar a CONTRATADA a extensão da falta ensejada, as penalidades 

previstas no Art. 87, da Lei nº 8.666/93 e no art. 7º da Lei nº 10.520/02, na forma prevista no 

respectivo instrumento licitatório. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela 
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licitante vencedora, sem justificativa aceita pela Administração Municipal, resguardados os 

procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, nas seguintes sanções:  

 

a) - 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por 

dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) 

dia, calculados sobre o valor do Contrato, por ocorrência;  

 

b) - 05% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 

(trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou 

legal, com a possível rescisão contratual;  

 

c) - 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, 

injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos 

demais casos de descumprimento contratual, quando o MUNICÍPIO DE VITÓRIA 

DO XINGU, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade 

superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.  

 

d) - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será 

descontado dos pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU. Se 

os valores dos pagamentos devidos não forem suficientes, a diferença será recolhida 

pela CONTRATADA no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da aplicação da 

sanção;  

 

e) - As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas 

cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a 

observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa;  

 

f) - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração Municipal por prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de 

descumprimento de cláusulas contratuais;  

 

g) - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida 

a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada; e 

 

h) - As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, 

força maior, devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da Administração.  

 

13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

 

13.1 - Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei nº. 8.666 de 21/06/93 e suas alterações, e, 

cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça menção 

expressa. 
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14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO  
 

14.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Vitória do Xingu - Pará, para dirimir quaisquer dúvidas 

oriundas do presente contrato, que de outra forma não sejam solucionadas, com expressa renúncia 

das partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que seja; 
 

14.2 - E por estarem plenamente em acordo com todas as cláusulas e condições, as partes assinam o 

presente instrumento em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas signatárias para que 

produzam seus efeitos jurídicos e legais. 
 

Vitória do Xingu/PA, 25 de fevereiro de 2021. 

 

 

 
__________________________________ 

GRIMÁRIO REIS NETO 

Secretário Municipal de Educação 

CONTRATANTE 

 
 

 

____________________________________ 

BATISTON DO VALE E SILVA EIRELI  

BATISTON DO VALE E SILVA/ CPF: 885.447.372‐34 

CONTRATADA  
 

Testemunhas: 

 

 

1 - ___________________________________ CPF: _______________________ 

 

 

2 - ___________________________________ CPF: _______________________ 
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