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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 20220043 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 9/2021-053-SEMED 

 

INSTRUMENTO CONTRATUAL para: Aquisição 

de gêneros alimentícios destinados a atender as 

necessidades do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar, que entre si celebram a Secretaria Municipal 

de Educação de Vitória do Xingu - SEMED e a 

empresa C. M. S. NUNES LTDA. 

 

 PARTES 

 

CONTRATANTE 

 

A 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, doravante simplesmente 

denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr. GRIMÁRIO REIS NETO, Secretário 

Municipal de Educação. 

 

CONTRATADA 

 

A empresa C. M. S. NUNES LTDA., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 36.540.308/0001-77, 

estabelecida à R MANOEL FELIX DE FARIAS Nº970-B, CENTRO, Vitória do Xingu-PA, CEP 68383-

000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sra. CLEUZENI 

MARIA SATURINO NUNES, residente na RUA FLORIANO PEIXOTO, 2033, ESPLANADA DO XI, 

Altamira-PA, CEP 68372-862, portador do CPF 578.452.472-00 

 

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  9/2021-

053-SEMED, na Forma Eletrônica, processo nº 120/2021, homologada em 15 de julho de 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 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;  
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1.3 - Este Contrato é lavrado com vinculação ao Edital, Pregão Eletrônico SRP nº 9/2021-053-SEMED 

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. 20210381.   

 

1.4 - Integra o presente Contrato, ao respectivo Processo sob o nº 120/2021.  

 

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: Contratação para aquisição de gêneros alimentícios destinados a 

atender as necessidades do Programa Nacional de Alimentação Escolar, da Secretaria Municipal de Educação de 

Vitória do Xingu PA. 

 
ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                              UNIDADE           QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 

010014  ALHO - Marca.: regional                               QUILO                 966,00            28,400        27.434,40 

        bulbo inteiro, nacional,   boa   qualidade,   firme   e 

        intacto, sem lesões   de  origem  física  ou  mecânica, 

        perfurações e cortes,  tamanho  e  coloração uniformes, 

        devendo ser bem   desenvolvido,  isento  de  sujidades, 

                                                                

        Parasitas e larvas,  acondicionado em sacos plásticos   

        pesando 1 kg                                            

                                                                

010022  AÇUCAR - Marca.: tio beto                             QUILO              10.000,00             3,450        34.500,00 

        tipo cristal. Obtido  de  cana  de açúcar, com aspecto, 

        cor, cheiro próprios,  sabor doce, com teor de sacarose 

        mínimo de 99%P/P  e  umidade  máxima  de  0,3%P/P,  sem 

        fermentação, isento de  sujidades, parasitas, materiais 

        terrosos e detritos  animais  ou  vegetais. Embalado em 

        sacos plásticos íntegros     hermeticamente    fechados 

        contendo 02 kg,  acondicionados  em  fardos lacrados. A 

        embalagem deverá conter   externamente   os   dados  de 

        identificação, procedência, informações   nutricionais, 

        número de lote,   data   de   validade,  quantidade  do 

        produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 

        06 meses a   partir  da  data  da  entrega  na  unidade 

        requisitante cor clara,  sem  umidade  e sem sujidades, 

        Pacote com 2 kg, e fardo com até 30 kg.                 

        OBS: A UNIDADE                                          

        DE PACOTE COM 2 KG                                      

010044  BATATA INGLESA - Marca.: regional                     QUILO                 860,00             5,550         4.773,00 

        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.           

010047  BETERRABA - Marca.: regional                          QUILO               5.854,00             5,900        34.538,60 

        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.           

010112  FARINHA DE TAPIOCA - Marca.: regional                 QUILO               1.500,00             9,500        14.250,00 

        Sem colesterol. 100%      natural.      SEM     GLUTEN. 

        Características do produto:   deverá  ser  fabricada  a 

        partir de matéria-prima  sã e limpa, isenta de matérias 

        estranhas e parasitas,    não   poderá   estar   úmida, 

        fermentada ou rançosa.                                  

        Embalagem  -  PRIMÁRIA, saco de                         

        polietileno atóxico, transparente,          resistente, 

        termosoldado, com capacidade  para  01 kg;              

        EMBALAGEM -                                             

        SECUNDÁRIA: fardo plástico,                    atóxico, 

        resistente,transparente, termossoldado ou  fechado  com 

        fita adesiva plastifica   com   capacidade   para   até 

        30kg.                                                   

        Prazo de validade:  mínimo de 9 meses                   

        Prazo de                                                

        validade: mínimo de    9    meses.                      

        APRESENTAR    LAUDO                                     

        BROMATOLÓGICO                                           

                                                                

010124  FEIJÃO DA COLÔNIA (CAUPI) - Marca.: tio beto          QUILO               2.850,00             7,700        21.945,00 

        tipo I, classe   caupi,   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 
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        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  06 (seis) meses a partir da data de 

        entrega na unidade  requisitante.  Pacote de 1kg; fardo 

        com até 30Kg.                                           

010137  FRANGO (PEITO) - Marca.: pioneiro                     QUILO              14.660,00            14,500       212.570,00 

        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.                      

010139  FRANGO INTEIRO CONGELADO - Marca.: rosaves            QUILO               6.000,00             9,700        58.200,00 

        Semi-processado - congelado,  inteiro  eviscerado,  com 

        aspecto cor, cheiro  e  sabor  próprios,  sem manchas e 

        parasitas, acondicionado em  saco plástico polietileno, 

        transparente atóxico, peso  em  média 2kg, sem tempero, 

        de boa qualidade.                                       

010170  MAMÃO REGIONAL - Marca.: regional                     QUILO               1.850,00             5,750        10.637,50 

        DE PRIMEIRA,LIVRE DE  SUJIDADES,  PARASITAS  E  LARVAS, 

        TAMANHO E COLORAÇÃO                                     

        UNIFORME,   BEM   DESENVOLVIDO   E                      

        MADURA,COM POLPA FIRME  E  INTACTA,  SEM DANOS FÍSICO E 

        MECÂNICOS ORIUNDOS DO     MANUSEIO     E    TRASNPORTE, 

        ACONDICIONADO EM CAIXA PESANDO APROXIMADAMENTE 8Kg.     

010178  MELANCIA REGIONAL - Marca.: regional                  QUILO              19.900,00             3,600        71.640,00 

        Redonda, graúda, de   primeira,   livre  de  sujidades, 

        parasitas e larvas,   tamanho  e  coloração  uniformes, 

        devendo ser bem  desenvolvida e madura, com polpa firme 

        e intacta, acondicionada  em a granel, pesando entre (6 

        a 10) kg cada unidade.                                  

010192  MILHO PARA MUNGUNZÁ - Marca.: mariza                  QUILO               1.920,00             8,200        15.744,00 

        Classe amarelo; Grupo   duro;   Tipo   I;  100%  Milho. 

        Embalagem com dizeres  de rotulagem, data de fabricação 

        e prazo de validade.                                    

010213  QUEIJO MOZZARELLA FATIADO - Marca.: du bom            QUILO               2.000,00            32,000        64.000,00 

        produto elaborado com  leite  de  vaca,  com aspecto de 

        massa semidura, cor   branco  creme  homogênea,  cheiro 

        próprio, sabor suave,  levemente  salgado.  Pacotes com 

        até 03 kg.                                              

010215  REPOLHO - Marca.: regional                            QUILO               6.820,00             6,000        40.920,00 

        De Boa Qualidade, Firme e Intacto, sem lesões de origem 

        física, Rachaduras, cortes,                             

        tamanho  e  conformação                                 

        uniforme.                                               

010243  ARROZ INTEGRAL - Marca.: zaeli                        QUILO               1.000,00             7,500         7.500,00 

        Tipo Integral, longo   fino,   constituídos   de  grãos 

        inteiros, com teor  de  umidade  máxima  15%, isento de 

        sujidades e materiais  estranhos,  embalagem  de 1kg 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  06 (seis) meses a partir da data de 

        entrega na unidade  requisitam  longo fino, tipo I, cor 

        branca polida, e  sem  sujidades / parasitas / larvas / 

        bolores, subgrupo polido. Pacote de 1kg e fardo com até 

        30Kg.                                                   

012144  CHUCHU - Marca.: regional                             QUILO               5.000,00             5,600        28.000,00 

        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.           

012152  MINI-BOLO DE CHOCOLATE - Marca.: mariza               QUILO               2.000,00            60,000       120.000,00 

        FARINHA DE TRIGO  ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, 

        AÇÚCAR, AÇÚCAR INVERTIDO,  GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, 

        OVOS, CACAU EM  PÓ, SORO DE LEITE, AMIDO DE MILHO, SAL, 

        EMULSIFICANTES (MONO DIGLICERÍDEOS   DE  ÁCIDO  GRAXOS, 

        ÉSTERES DE ÁCIDOS  GRAXOS,  COM POLIGLICEROL, ESTEARATO 

        DE POTÁSSIO E  LECITINA  DE SOJA),FERMENTOS QUÍMICOS EM 

        PÓ (PIROFOSFATO ÁCIDO  DE SÓDIO, BICARBONATO DE SÓDIO E 

        CARBONATO SE CÁLCIO),      CORANTE     CARAMELO     IV, 

        CONSERVANTES,(PROPIONATO DE SÓDIO    E    SORBATO    DE 

        POTÁSSIO), UMECTANTE (SORBITOL),     AROMATIZANTES    E 

        ACIDULANTE (ÁCIDO CÍTRICO).AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE. 

        CONTÉM GLÚTEN. PODE CONTER TRAÇOS DE CASTANHAS, NOZES E 

        COCO. EMBALAGEM COM  33G.  EMBALAGEM PRIMÁRIA: FORMA DE 

        PAPEL MONOLÚCIDO. EMBALAGEM  SECUNDÁRIA: FLEXÍVEL BOOP. 

        EMBALAGEM TERCIÁRIA: CAIXA  DE  EMBARQUE  (DISPLAY)  EM 

        PAPELÃO ONDULADO. SEM GORDURA TRANS.                    

013072  NÉCTAR DE FRUTAS SABOR DE LARANJA - Marca.: pullan    UNIDADE             5.000,00             2,600        13.000,00 

        ÁGUA, POLPA DE  LARANJA 25%, AÇÚCAR, CONTÉM ACIDULANTE, 

        ÁCIDO CÍTRICO, INS/330,  ANTIOXIDANTE, ÁCIDO ASCÓRBICO, 

        INS/300, VITAMINA C   E   CONSERVADORES:   SORBATO   DE 

        POTÁSSIO, INS/202, E  METABISSULFITO  DE SÓDIO INS/223. 

        PRODUTO NÃO FERMENTADO,  NÃO ALCOÓLICO, HOMOGENEIZADO E 

        PASTEURIZADO. NÃO CONTÉN  GLÚTEN. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 

        200ML                                                   

017643  BEBIDA LÁCTEA CHOCOLATE 200ml - Marca.: piracanjuba   UNIDADE             5.660,00             1,700         9.622,00 

        Leite padronizado, soro de leite, e ou soro de leite em 

        pó recosntituído, açúcar,  creme  de leite, cacau, sal, 

        vitamina A, B1,  B2,  B6, B12, C, E PP, e ácido fólico, 

        pantotenato de cálcio,  proteína  lactes,  espessantes, 

        carboximetilcelulose, monoediglicerideos,               
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         carragena,aroma artificial de chocolate, estabilizante 

        citrato de sódio  e  fosfato  dissódico.  Embalagem  de 

        200ml/cada.Com Caixa até 50 unidade.                    

017645  CRAVO DA ÍNDIA - Marca.: economico                    QUILO                   8,00            52,500           420,00 

        EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 8g, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO 

        DE VALIDADE NO MÍNIMO 12 MESES, INFORMAÇÕES CONTIDAS NA 

        EMBALAGEM.                                              

017658  FERMENTO  EM  PÓ PARA BOLO - Marca.: royal            QUILO                  30,00            38,000         1.140,00 

        De primeira qualidade;   Embalagem   com   dizeres   de 

        rotulagem, data de  fabricação  e  prazo  de  validade, 

        aproximadamente 100g.; Inscrição no MS.                 

                                                                

017664  MACARRÃO ESPAGUETE DE 500g - Marca.: paulista         QUILO               7.770,00             6,400        49.728,00 

        Vitaminado, Tipo Espaguete,  cor  amarela,  obtida pelo 

        amassamento da farinha   de  trigo  especial,  ovos,  e 

        demais substâncias permitidas,   isenta   de   corantes 

        artificiais sujidades, parasitas,    admitida   umidade 

        máxima 13%, Embalagem   de  500g,  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  06 (seis) meses a partir da data de 

        entrega na unidade requisitante.                        

                                                                

                                                                

                                                                

017677  BARRA DE CEREAL 27 GRAMAS - Marca.: agtl              QUILO               2.000,00           142,000       284.000,00 

        EMBALAGEM INDIVIDUAL DE  27g, COM VALIDADE DE 12 MESES. 

        CONTÉM GLÚTEN.SEM GORDURA TRNS.                         

017688  MACARRÃO INTEGRAL 500G. - Marca.: amalia              QUILO                 800,00             5,700         4.560,00 

        COM 8% DE  FIBRA  EMBALAGEM  DE  POLIETILENO ATÓXICO DE 

        500g, COM IDENTIFICAÇÃO    NA   EMBALAGEM(ROTULO)   DOS 

        INGREDIENTES,INFORMAÇÕES                                

         NUTRICIONAIS,PESO,FORNECEDOR,DATA DE FABRICAÇÃO      E 

        VALIDADE.VALIDADE MÍNIMA DE  06  MESES A CONTAR DA DATA 

        DE ENTREGA.                                             

017695  MAÇÃ: - Marca.: regional                              QUILO               9.810,00            10,000        98.100,00 

        De primeira: In  natura, ser limpa, casca lisa íntegra, 

        apresentando grau de  maturação adequada a manipulação, 

        transporte e consumo;  isenta de sujidades, parasitas e 

        larvas, sem lesões de origem física ou mecânica oriunda 

        da manuseio ou transporte.                              

017706  SALSICHA  RESFRIADA - Marca.: mana                    QUILO               5.000,00            13,500        67.500,00 

        tipo Hot Dog,   de   carne   bovina   e/ou  suína,  com 

        condimentos triturados, misturados   e   cozidos,   com 

        aspecto característico e   boa   qualidade,  isenta  de 

        sujidades, parasitas e    larvas,    acondicionada   em 

        embalagem de 5Kg   em   sistema  a  vácuo  mantida  sob 

        refrigeração, pesando aproximadamente  50g por unidade. 

        inspecionada pelo SIF.                                  

                                                                

                                                                

017709  TOMATE: - Marca.: regional                            QUILO               6.810,00             6,800        46.308,00 

        DE BOA QUALIDADE,  INTEIROS,  SEM  FUNGOS, SEM BURACOS, 

        SEM MANCHAS, ASPECTO GLOBOSO, COR VERMELHA, CLACIFICADA 

        COMO LEGUME, GRAÚDA,  DE  POLPA FIRME E INTACTA, INSETO 

        DE ENFERMIDADE BOA  QUALIADE,  LIVRES  DE  RESÍDUOS  DE 

        FERTILIZANTES, SUJIDADE, PARASITAS E LARVAS, SEM LESÕES 

        DE ORIGEM FÍSICA  OU  MECÂNICA  ORIUNDA  DE MANUSEIO OU 

        TRANSPORTE, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICOS POR QUILO.  

029741  CONCENTRADO LIQUIDO PARA O PREPARO DE SUCO DE ACEROL  LITRO               2.000,00             6,000        12.000,00 

        A LITRO - Marca.: da fruta                              

        Composto de Corante  Natural;  conservante: benzoato de 

        sódio e metabissulfito  de  sódio; e outras substâncias 

        permitidas a sua  composição; qualidade obtido da fruta 

        madura e sã;    processamento    tecnológico   adequado 

        submetido a tratamento  que assegure sua apresentação e 

        conservação ate o  consumo;  com  aspecto cor, cheiro e 

        sabor próprio; com validade mínima de 10 meses a contar 

        da data de entrada. Garrafa de 500 ml.                  

                                                                

029744  LEITE SEM LACTOSE UND - Marca.: nestle                UNIDADE               200,00            31,000         6.200,00 

        Fórmula infantil isenta de lactose, contendo vitaminas, 

        minerais, oligoelementos, nucleotídeos    e    LCPUFAS, 

        ácidos graxos poliinsaturados  de cadeia longa. Lata de 

        400 gramas.                                             

                                                                

029748  BOLACHA DOCE MAIZENA UND - Marca.: trigolino          UNIDADE             5.950,00             5,300        31.535,00 

        Composição básica: farinha  de  trigo,  gordura vegetal 

        hidrogenada, água, sal e demais substâncias permitidas. 

        Acondicionada em pacotes   de   polipropileno,  atóxico 

        hermeticamente vedados com  no  mínimo 400g e embalados 

        em caixa de  papelão  limpa,  íntegra  e  resistente. 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 

        06 meses a   partir  da  data  de  entrega  na  unidade 

        requisitante.SEM GORDURA TRANS.                         

                                                                

046214  BANANA  PRATA - Marca.: regional                      QUILO               5.810,00             6,700        38.927,00 

        DE PRIMEIRA QUALIDADE,  SABOR  DOCE,  ASPECTO E CHEIROS 

        PRÓPRIOS, TAMANHO E   COLORAÇÃO  UNIFORMES,  COM  POLPA 
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        FIRME E INTACTA,  DEVENDO  SER  BEM  DESENVOLVIDA,  SEM 

        DANOS FÍSICOS E   MECÃNICAS   ORIUNDO   DO  MANUSEIO  E 

        TRANSPORTES, AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS, AMASSÕES 

        E SINAIS DE APODRECIMENTO.                              

                                                                

048518  ADOÇANTE DIETÉTICO (80ML) - Marca.: marata            UNIDADE                29,00             4,850           140,65 

        A BASE DE            ADOÇANTE           NATURAL,LÍQUIDO 

        TRANSPARENTE,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM  RESISTENTE  DE 

        PLÁSTICO ATÓXICO,CONTENDO 80ML,COM   IDENTIFICAÇÃO   NA 

        EMBALAGEM(RÓTULO)DOS INGREDIENTES,VALOR                 

         NUTRICIONAL,PESO,FORNECEDOR,DATA DE FABRICAÇÃO       E 

        VALIDADE,UNIDADE DE 80ML.VALIDADE       MÍNIMA       DE 

        12(DOZE)MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.              

048521  CARNE BOVINA EM CUBOS - Marca.: altamira carnes       QUILO              14.660,00            33,800       495.508,00 

        CARNE BOVINA EM        CUBOS        TIPO        MUSCULO 

        CONGELADA,PROVENIENTE DE ANIMAIS   SADIOS,ABATIDOS  SOB 

        INSPEÇÃO VETERINÁRIA,DEVENDO APRESENTAR       COLORAÇÃO 

        VERMELHO VIVO,ODOR CARACTERISTICO E ASPECTO PRÓPRIO NÃO 

        AMOLECIDA E NEM     PEGAJOSA.ISENTA    DE:EXCESSO    DE 

        GORDURA,CARTILAGEM,COLORAÇÃO ARROXEADA,ACINZENTADA E    

        ESVERDEADA,VESTÍGIOS DE DESCONGELAMENTO,ODOR   FORTE  E 

        DESAGRADÁVEL,PARASITAS,SUJIDADES,LARVAS E QUALQUER      

        SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE.ACONDICIONADA EM      EMBALAGEM 

        ATÓXICA,TRANSPARENTE E RESISTENTE,PESO    LÍQUIDO    DE 

        2KG,CONTENDO NA EMBALAGEM  A  IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, 

        PESO E DATA DE EMBALAGEM.                               

        .                                                       

048522  FLOCOS A BASE DE ARROZ - Marca.: urbano               QUILO               3.000,00             4,850        14.550,00 

        PRÉ COZIDO,(FLOCÃO DE  ARROZ,)ADICIONADO DE VITAMINAS E 

        MINERAIS,1º QUALIDADE, COM  CARACTERISTICAS  SENSORIAIS 

        PRESEVADAS. ACONDICIONADO EM  EMBALAGEM  DE  POLIETIENO 

        ATÓXICA. CONTENDO NA   EMBALAGEM   A  IDENTIFICAÇÃO  DO 

        PRODUTO, PESO,MARCA DO  FABRICANTE,  PRAZO DE VALIDADE, 

        CARIMBO OFICIAIS E SELO DE INSPEÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE 

        E DATA DE AMBALAGEM. VALIDADE MINÍMA DE 06(SEIS) MESES, 

        A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.                            

073902  AZEITE DE DENDÊ. - Marca.: mariza                     LITRO               1.450,00            17,000        24.650,00 

        Baixa acidez, composição  nutricional (100ml): gorduras 

        máxima de 99g  / 0,28mg de ferro, valor calórico mínimo 

        de 860 kcal, com ou sem: minerais / vitaminas.          

073932  CARNE MOÍDA. - Marca.: altamira carnes                QUILO              14.660,00            28,000       410.480,00 

        Carne Bovina - Tipo Moída Dianteira de 1º Qualidade,sem 

        osso tipo paleta  ou,  acém,  sem pelanca, sem gordura, 

        congelada, sem sebo,  com  aspecto, cor, cheiro e sabor 

        próprios, embalada em  embalagem própria, sem sujidades 

        e ação de    micróbios.    Em    condições   Higiênicas 

        satisfatórias, aspecto próprio    da    espécie,    não 

        amolecida e nem  pegajosa  cor  própria da espécies sem 

        manchas esverdeadas ou  pardacentas  odor próprio.Parte 

        do BOi: Coxão  mole,  Acém duro, Alcatra, Contra-filé e 

        Patinho                                                 

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

073933  FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO. - Marca.: mauri  QUILO                  12,00            77,000           924,00 

        Desidratado (Saccharomyces cerevisiae)  e Emulsificante 

        Monoestearato de Sorbitana.                             

        Embalagem  laminada  de                                 

        10g.                                                    

                                                                

073938  FARINHA LÁCTEA. - Marca.: nestle                      UNIDADE             1.500,00            10,000        15.000,00 

        Sabor Natural, Ingredientes:     farinha    de    trigo 

        enriquecida com ferro  e ácido fólico, açúcar, leite em 

        pó integral, vitaminas,  minerais, sal e aromatizantes, 

        contendo                                                

        glúten. Valor nutricional em 35g - mínimo 24g           

        de carboidratos, 4g  de  proteína e 2,5g                

        de lipídio -                                            

        embalagem pote de  polietileno  ou lata de alumínio com 

        400g.                                                   

073940  FILÉ DE PEIXE CONGELADO. - Marca.: piramutaba         QUILO               7.900,00            26,000       205.400,00 

        Semi-processado - congelado,  em postas eviscerado, com 

        aspecto cor, cheiro  e  sabor  próprios,  sem manchas e 

        parasitas, acondicionado em  prato  de  isopor  e  saco 

        plástico polietileno, transparente   atóxico,  peso  em 

        média 1kg. sendo  obrigatoriamente  peixe  de  escama e 

        regional, que são:   Tucunaré,   Pescada,   Tambaqui  e 

        Pirarucu.                                               

                                                                

                                                                

073942  LEITE FÓRMULA INFANTIL. - Marca.: nestle              UNIDADE               100,00            36,250         3.625,00 

        Se partida, favorecendo  as  defesas  imunológicas  nos 

        primeiros meses de  vida.  adição  de  LCPUFAS  para  a 

        modulação da resposta   imunológica.carboidratos:  100% 

        lactose. Lata de 400 gramas.                            

                                                                

                                                                

                                                                

073943  LEITE DE COCO GARRAFA DE VIDRO. - Marca.: sococo      LITRO               2.394,00            12,300        29.446,20 

        Garrafa de vidro   com   500ml,   livre   de   insetos, 

        micro-organismos ou outra    impureza   que   venha   a 

        comprometer o armazenamento  e a saúde humana. Validade 

        mínima de 120 dias da data de entrega do produto.       

                                                                

                                                                

                                                                

073945  OVOS DE GALINHA. - Marca.: moreira alves              UNIDADE            16.500,00             0,650        10.725,00 
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        Tmanho Médio livre  de rachaduras e sujidades, com peso 

        liquido unitário de                                     

        aproximadamente 50g; organizados                        

        em bandejas, embalados   e   rotulados   com   data  de 

        validade, com identificação   do  nome  e  endereço  do 

        fornecedor. Registro no   MAPA.   (BANDEJA   C/30   und 

        armazenado em caixa de papelão).                        

                                                                

                                                                

073947  SARDINHA EM CONSERVA. - Marca.: 88                    UNIDADE             1.100,00             4,400         4.840,00 

        CONSERVADA EM ÓLE     DE     SOJA,     EMBALAGEM    SEM 

        VIOLAÇÃO,INTEGRAS E LIMPAS, LATA EM 125gr.              

 

                                                                                                 VALOR GLOBAL R$    2.644.981,35 

 

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 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento 

das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à Secretaria Municipal de Educação de 

Vitória do Xingu. 

                      

3.1.1.2 - Trocar o produto se estiver em desacordo com as especificações do objeto licitado 

e descrito ato convocatório e seus anexos. 

 

3.1.1.3 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a aquisição total do produto. 

 

3.1.1.4 - Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento da entrega do produto. 

 

3.1.1.5 - Entregar o produto nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que 

couber às leis do consumidor. 

 

3.1.1.6 - Os produtos alimentícios deverão ser entregues, conforme as necessidades da 

Secretaria Municipal de Educação, a qual formulará o pedido via e-mail, tendo a licitante 

o prazo de 10 (dez) dias após a solicitação do pedido para entregar a mercadoria solicitada. 

 

3.1.1.7 - As entregas realizadas no deposito central e nas escolas devem ser feitas entre 

segunda e quarta feira entre 08:00hrs e 11:00hrs 

 

3.1.1.8 - 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); 

 

3.1.1.9 - 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; 

 

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

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

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

 

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

CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais; 

 

3.1.1.13 - 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 Secretaria Municipal de Educação de Vitória do Xingu – 

SEMED, Departamento de Alimentação Escolar; 

 

3.1.1.14 - Acatar todas as orientações da Secretaria Municipal de Educação de Vitória do 

Xingu – SEMED, Departamento de Alimentação Escolar, emanadas pelo fiscal, sujeitando-

se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e 

atendendo às reclamações formuladas; 

 

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

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

3.1.1.16 – 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 - Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas 

obrigações dentro das normas e condições desta contratação de aquisição. 

 

3.2.1.2 - Rejeitar, a entrega do produto que estiver em desacordo com as especificações e 

obrigações assumidas pelo fornecedor. 

 

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

 

3.2.1.4 - 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; 

 

3.2.1.5 - Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

 

3.2.1.6 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

 

3.2.1.7 - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

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

 

3.2.1.8 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, 
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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 prazo de vigência deste Contrato terá início em 04 de Fevereiro de 2022 extinguindo-se em 03 de 

Fevereiro de 2023, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e 

vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

 

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 para início para entrega dos itens e da aquisição será conforme a necessidade da 

Secretaria Municipal de Vitória do Xingu e serão solicitados a partir de Ordem de Compra. A 

entrega do objeto deste Pregão Eletrônico será no local, dia e horário informado em formulário de 

Ordem de Compra, conforme solicitação da nutricionista responsável técnica da alimentação 

escolar. 

 

5.1.2 – Os produtos deverão ser entregues na sede da cidade de Vitória do Xingu/PA.  

 

5.1.3 – Não serão aceitas ofertas de produtos em embalagem ou condições diferentes das 

solicitadas; 

 

5.1.4 – Os produtos deverão apresentar nas embalagens sua composição nutricional e prazo de 

validade, que seja de no mínimo 06 (seis) meses, após a data de entrega.  

 

5.1.5 – Todos os produtos a serem cotados deverão obedecer às normas de legislação vigente do 

Ministério da Agricultura e Vigilância Sanitária (quando for o caso).   

 

5.1.6 - Os produtos mesmos que entregue e aceito, fica sujeito à substituição, desde que 

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

 

5.2 - O fornecimento será realizado de acordo com as necessidades da Administração. 

 

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. 

 



  

Estado do Pará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Setor de Contratos  

 

 

 

CNPJ: 34.887.935/0001-53 

Av. Manoel Félix de Farias nº 174, Bairro Centro – Vitória do Xingu - PA – Fone: (093) 3521-1479  - Email: licitapmvx@gmail.com 

 

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 a Secretaria Municipal de Educação de Vitória do Xingu - SEMED, 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. 

 

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.  
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9 – CLÁUSULA NONA - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  

 

9.1 - O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo do MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO 

XINGU (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) - Contratante, mediante nomeação dos 

servidores ESMERALDA SOARES FARIAS – CPF: 033.445.792-07 (TITULAR) e LUCIANO COSTA 

DA SILVA – CPF: 012.821.482-14 (SUBSTITUTO) - Portaria nº. 023/2022 designada 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: 
 

PARTICIPANTE: 1 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITORIA DO XINGU - SEMED. 
 

A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 

2022 Atividade 1401.123060006.2.048 Manutenção do PNAE-Jovens e Adultos  , Classificação econômica 

3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 530.121,90, Exercício 2022 Atividade 

1401.123610006.2.049 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE , Classificação econômica 

3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 1.301.091,60, Exercício 2022 

Atividade 1401.123650011.2.057 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar/Creche , Classificação 

econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 273.568,95, Exercício 

2022 Atividade 1401.123650011.2.056 Manutenção do Programa Alimentação Escolar/Pré-Escolar , 

Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 540.198,90 

. 

11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - MODIFICAÇÕES E ADITAMENTOS 
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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 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 
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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. 

 

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. 
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Vitória do Xingu/PA, 04 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

 

________________________________ 

GRIMÁRIO REIS NETO 

 Secretário Municipal de Educação 

CONTRATANTE 
 
 

 

 

 
 

 

____________________________________ 

C. M. S. NUNES LTDA 

    CNPJ 36.540.308/0001-77 

    CONTRATADO(A) 

 

 

 

Testemunhas: 

 

1 - ___________________________________ CPF: _______________________ 

 

2 - ___________________________________ CPF: _______________________ 

 


		2022-02-04T10:22:40-0300
	GRIMARIO REIS NETO:39207145200


		2022-02-04T14:55:21-0300
	C M S NUNES LTDA:36540308000177




