ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
Rua Getúlio Vargas, 534, Centro – Cachoeira do Piriá –Pará – CEP 68.617-000 - CNPJ: 01.612.360/0001-07

CONTRATO Nº 0911.001/2020.
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ DO
PARÁ, REPRESENTADO PELA PREFEITURA
MUNICIPAL E A EMPRESA CARDOSO & BESSA
COMERCIAL LTDA - ME.
O MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ, representado pela PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRA
DO PIRIÁ, com sede à Av. Getúlio Vargas – 534, Bairro: Centro, CEP: 68.617-000 – Cachoeira do
Piriá/PA, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.360/0001-07, nesta cidade, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. LEONARDO DUTRA VALE, portador do CPF
nº. 513.970.132-49, e CI nº. 3146775 SSP/PA, e de outro lado a empresa CARDOSO & BESSA
COMERCIAL LTDA - ME , empresa com sede estabelecida à Rua 28 de Dezembro, nº 400, Centro,
CEP: 68.617-000, Cachoeira do Piriá - Pará, inscrita no CNPJ sob o nº 10.845.059/0001-34, doravante
denominada CONTRATADA e neste ato representada por seu sócio-administrador Sr. Ronaldo Divino
Cardoso, portador do CPF sob nº 632.955.391-20, resolvem celebrar o presente CONTRATO Nº
0911.001/2020, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações subsequentes, resultante
do Pregão Eletrônico nº 017/2020 e Proposta de Preços, mediante as cláusulas e condições que
reciprocamente se outorgam e se obrigam:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
1.1. O presente Contrato será regido pelo disposto nas Leis Federais n° 8.666/93 e n° 10.520/02,
Decretos Federais nº 5.450/05 e nº 8.538/15 e suas alterações posteriores, e demais legislações
aplicáveis ao assunto.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
2.1. O presente Contrato vincula-se às regras dispostas no Edital de Licitação n° 017/2020 (Pregão
Eletrônico) e aos termos da proposta vencedora.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA APROVAÇÃO DA MINUTA
3.1. A minuta deste Contrato foi aprovada pela Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de
Cachoeira do Piriá-PA, nos termos do Parágrafo Único do art. 38, da Lei Federal nº 8.666/93.
4. CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO
4.1. O presente Contrato tem como objeto a “Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as
demandas das Secretarias e Fundos do Município de Cachoeira do Piriá - PA”, consoante com o
quadro que segue:
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Descrição
Abacaxi natural, sem ferimentos ou defeitos e
sem manchas.
Abóbora in nature, espécie comum, tamanho
médio e grande, fresca.
Achocolatado, apresentação a pó, sabor
chocolate, embalagem com 400g
Açúcar, tipo cristal, branco embalagem com 1 kg
Açúcar, tipo refinado, origem vegetal, sacarose,
glucose e frutose, branco, embalagem 1 kg
Adoçante, aspecto físico liquido límpido
transparente, ingredientes sacarina sódica,
ciclamato de sódio e edulcorantes, embalagem
plástica com 100 ml
Alface Natural sem ferimentos ou defeitos, sem
manchas, com coloração uniforme e brilho
(Maço).
Alho, apresentação natural, aspecto fisco em
cabeça, tamanho médio e grande, fresco
Amido de arroz, farinha de arroz, vitamina A e C e
ferro. 200g
Amido de milho, pó fino, branco, inodoro,
embalagem em papelão com 200g
Arroz parboilizado, polido, longo fino, tipo 1.
Embalagem plástica de 1 kg
Arroz, tipo 01, classe longo fino, tipo subgrupo
polido, embalagem plástica de 1kg
Aveia em flocos finos, composição nutricional,
fibras, vitaminas, ferro, cálcio, proteína, lipídios,
carboidratos, produto não contem açucar. Caixa
de 200g
Azeite de oliva, embalagem plástica ou vidro,
500ml
Azeitona verdes, salmoura (água e sal) e
acidulante ácido cítrico. Embalagem plástica ou
vidro, fechada de 330g
Banana, in natura, espécie prata, tamanho média
e grande fresca.
Batata doce, com aproximadamente 60% de
maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem
manchas.
Batata tamanho médio a grande, de primeira,
com aproximadamente 60% de maturação, sem
ferimentos ou defeitos, sem manchas, com
coloração uniforme e brilho.
Berinjela Natural, sem ferimentos ou defeitos,
com coloração uniforme e brilho.
Beterraba Natural, sem ferimentos ou defeitos,
com coloração uniforme e brilho.
Biscoito a base de maisena, apresentação
retangular, sem recheio, de 400g

Valor
Unitário

Unidade

Marca

Quant.

Total

Unidade

Regional

200

6,50

1.300,00

Quilograma

Regional

150

6,00

900,00

Unidade

Nescau

600

8,25

4.950,00

Quilograma

Carlito

600

2,90

1.740,00

Quilograma

Carlito

600

3,10

1.860,00

Unidade

Zero cal

100

4,00

400,00

Unidade

Regional

150

4,80

720,00

Quilograma

premium

100

28,50

2.850,00

Unidade

Maisena

400

3,50

1.400,00

Unidade

Maisena

400

4,00

1.600,00

Quilograma

Carlito

800

4,70

3.760,00

Quilograma

Carlito

800

4,75

3.800,00

Unidade

Quaker

500

3,45

1.725,00

Unidade

Gallo

400

21,00

8.400,00

Unidade

Mariza

300

5,00

1.500,00

Dúzias

Regional

200

8,00

1.600,00

Quilograma

Regional

16

6,00

96,00

Quilograma

Regional

200

5,00

1.000,00

Quilograma

Regional

100

7,80

780,00

Quilograma

Regional

70

7,00

490,00

Pacote

Hiléia

1000

5,50

5.500,00

www.cachoeiradopiria.pa.gov.br

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
Rua Getúlio Vargas, 534, Centro – Cachoeira do Piriá –Pará – CEP 68.617-000 - CNPJ: 01.612.360/0001-07

22

23
24
25
26
27
28

29

30

31

32

33
34
35

36

37
38
39
40

Biscoito salgado, tipo cream cracker,
apresentação quadrado, sem recheio,
embalagem com no mínimo 400g
Café, tipo moído, torrado, extra embalagem
aluminizada interna e externamente, embalado a
vácuo, com selo ABIC, embalagem de 250 gr
Caldo em cubo, sabor galinha e carne, tipo 1,
caixa com duas unidades.
Canela, tipo condimento, apresentação moída,
aspecto físico pó, embalagem plástica de 70 g
Carirú Natural, sem ferimentos ou defeitos, sem
manchas.
Carne bovina enlatada, embalagem 320 gr
Carne bovina in natura, moída (pá, agulha e
cabeça de lombo), apresentação limpa e
resfriada.
Carne bovina in natura, tipo alcatra ou contra filé
e chã, apresentação peça inteira, apresentação
limpa e resfriada, sem osso, podendo ser
entregue em pedaços ou moída.
Carne bovina in nature, com osso tipo (pá e
agulha), peça inteira, apresentação limpa e
resfriada.
Carne de charque de 1° qualidade, embalada em
sacos plásticos transparente que garanta a
integridade do produto até o momento do
consumo. A embalagem deverá conter os dados
de procedência: Numero de lote, data de
validade, quantidade do produto.
Cebola tamanho médio a grande, de primeira,
com aproximadamente 60% de maturação, sem
ferimentos ou defeitos, sem manchas, com
coloração uniforme e brilho.
Cenoura tamanho médio a grande, de primeira,
com aproximadamente 60% de maturação, sem
ferimentos ou defeitos, sem manchas, com
coloração uniforme e brilho.
Cereal Infantil tipo arroz 400g
Cereal Infantil tipo Aveia 400g
Cheiro verde com folhas lisas, firmes, viçosas, de
cor verde brilhante, com coloração e tamanho
uniformes, sem sujidades ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência ou qualidade, livres
de resíduos de fertilizantes. (Maço)
Chocolate em pó 200g
Chouriço de primeira qualidade.
Chuchu sem ferimento ou defeitos, sem
manchas.
Colorau, condimento, apresentação industrial,
aspecto físico pó, tipo industrial, embalagem
plástica de 100gr

Pacote

Hiléia

1000

4,49

4.490,00

Unidade

Marata

800

4,50

3.600,00

Caixa

Kinor

500

3,00

1.500,00

Unidade

Mariza

300

6,00

1.800,00

Unidades

Regional

56

6,20

347,20

Unidade

Target

600

6,95

4.170,00

Quilograma

Regional

700

18,50

12.950,00

Quilograma

Regional

700

30,70

21.490,00

Quilograma

Regional

600

20,50

12.300,00

Quilograma

União

500

34,30

17.150,00

Quilograma

Regional

300

5,00

1.500,00

Quilograma

Regional

20

6,60

132,00

Unidade
Unidade

Nestle
Nestle

20
20

10,00
10,00

200,00
200,00

Unidade

Regional

200

3,20

640,00

Caixa
Quilograma

Mariza
Regional

400
190

5,00
27,50

2.000,00
5.225,00

Quilograma

Regional

100

6,50

650,00

Unidade

Mariza

400

1,50

600,00
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Cominho, o tempero deve ser constituído de
matéria prima de boa qualidade e apresentar
aspecto, cor, cheiro e sabor característica do
produto. Contendo no máximo 10% de sal, pct c/
100gr.
Couve sem ferimento ou defeitos, sem manchas,
com coloração uniforme e brilho. (Maço)
Creme de leite, embalagem em lata 300g
Ervilha, embalagem em lata com 280g
Extrato de tomate, extrato alimentício,
ingrediente básico tomate, conservação isenta de
fermentação, feitos com tomate maduros,
selecionados, sem pele e sem sementes, lata de
190g.
Farinha, tipo mandioca, apresentação crua, tipo
grupo seca, subgrupo fina, classe branca de 1 kg.
Feijão tipo rajado, embalagem de 1 kg.
Feijão, tipo 1, tipo grupo anão, tipo classe preto,
pacote de 1 kg.
Fermento, tipo químico, variedades regulara,
aplicação elaboração produtos de panificação e
massas, apresentação em pó com 250g.
Formula Infantil (Leite em pó modificado) para
lactantes de 0 a 6 meses, 450g
Frango tipo peito, apresentação com osso,
embalada em sacos plásticos transparente que
garanta a integridade do produto até o momento
do consumo. A embalagem deverá conter os
dados de procedência: Numero de lote, data de
validade, quantidade do produto.
Fubá, especial, aspecto físico em pó fino, isento
de sujidade, mofo e fermentação, cor amarela,
materia-prima milho, pacote 1 kg
Leite condensado, ingredientes: Leite integral,
açúcar, leite pó integral e lactose, características
adicionais homogênea, isento de granulações,
coloração branca, lata 395g
Leite em pó desnatado instantâneo, embalagem
200g
Leite em pó, tipo integral, ingredientes: soro leite
desmineralizado, maltodextrina, óleo soja, tipo
integral, sabor neutro, 60% caseína e 40% de
proteínas solúveis, embalagem contendo no
mínimo 200g
Limão natural sem ferimento ou defeitos, sem
manchas. Com coloração uniforme e brilho.
Maçã, fruta in natura, espécie nacional, tamanho
médio a grande.
Macarrão tipo sêmola, formato espaguete,
pacote 500g
Maionese, embalagem papelão 270g

Unidade

Mariza

400

5,50

2.200,00

Embalagem

Regional

180

4,30

774,00

Unidade
Unidade

Piracanjuba
Quero

400
400

6,80
2,85

2.720,00
1.140,00

Unidade

Quero

400

3,20

1.280,00

Quilograma

Regional

500

7,50

3.750,00

Quilograma

Carlito

500

9,40

4.700,00

Quilograma

Carlito

500

6,65

3.325,00

Embalagem

Mariza

40

9,75

390,00

Unidade

Nestle

20

33,75

Quilograma

Friato

600

13,00

7.800,00

Embalagem

Yoki

300

5,50

1.650,00

Piracanjuba

440

5,50

2.420,00

Embalagem Piracanjuba

1000

6,50

6.500,00

Embalagem Piracanjuba

1000

5,15

5.150,00

Quilograma

Regional

400

5,25

2.100,00

Quilograma

Regional

150

11,00

1.650,00

Embalagem

Hiléia

600

3,50

2.100,00

Embalagem

Quero

200

3,00

600,00

Lata

675,00
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Mamão Natural, sem ferimentos ou defeitos,
sem manchas, com coloração uniforme e brilho.
Maracujá Natural, sem ferimentos ou defeitos,
sem manchas, com coloração uniforme e brilho.
Margarina com sal, a base de óleos vegetais
líquidos e hidrogenados, água, sal, leite em pó
reconstituido/vit. A, aroma de manteiga idêntico
ao natural/corante natural de urucum/cúrcuma,
embalado e potes plásticos de 500gr
Maxixe Natural, sem ferimentos ou defeitos, sem
manchas.
Melancia Natural, sem ferimentos ou defeitos,
sem manchas, com coloração uniforme e brilho.
Milho em conserva a base de:
Milho/água/sal/açúcar e sem conservantes.
Embalagem de 280 gr
Mingau tipo: Farinha de trigo, leite em pó
integral, açúcar, sal, vitaminas, sais minerais com
pacote 210g
Óleo vegetal comestível, matéria-prima soja,
aplicação culinária em geral, tipo refinado,
embalagem 900 ml
Ovo tamanho extra, peso 62g, origem Galinha,
características adicionais Vermelho e branco.
Pepino Natural, sem ferimentos ou defeitos, sem
manchas.
Pimentão Natural, sem ferimentos ou defeitos,
sem manchas, com coloração uniforme e brilho.
Polpa de fruta natural, sabor acerola, maracujá,
caju com 1kg, acondicionado em embalagem de
polipropileno transparente, sem conservantes,
devendo apresentar na embalagem a
composição básica, as informações nutricionais e
o prazo de validade.
Presunto tipo fatiado
Queijo tipo fatiado
Quiabo Natural, sem ferimentos ou defeitos, sem
manchas.
Repolho, sem ferimentos ou defeitos, sem
manchas, com coloração uniforme e brilho.
Sal, tipo refinado, aplicação alimentícia, teor
máximo de sódio 196 mg/g, aditivos
iodo/prussiato amarelo soda/silício alumínio
sódio, acidez 7,50 ph, embalagem plastica de 1
kg
Salsicha, origem carne suína e bovina,
temperatura, conservação, características
adicionais embalada e resfriada, tipo uso
cachorro-quente.
Sardinha em lata 130g

Quilograma

Regional

150

8,00

1.200,00

Quilograma

Regional

70

8,00

560,00

Embalagem

Primor

400

5,50

2.200,00

Quilograma

Regional

56

3,40

190,40

Quilograma

Regional

300

4,80

1.440,00

Embalagem

Quero

400

2,90

1.160,00

Unidade

Nestle

320

5,00

1.600,00

Embalagem

Soya

400

5,50

2.200,00

Dúzia

Gaasa

600

6,00

3.600,00

Quilograma

Regional

100

8,50

850,00

Quilograma

Regional

100

7,00

700,00

Quilograma

Nossa fruta

400

9,50

3.800,00

Quilograma
Quilograma

Sadia
Fribel

260
260

28,00
39,50

7.280,00
10.270,00

Quilograma

Regional

100

3,70

Quilograma

Regional

100

7,00

700,00

Quilograma

Carlito

400

1,00

400,00

Quilograma

Perdigão

260

11,00

2.860,00

Embalagem

Gomes da
costa

600

4,00

2.400,00

370,00
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Tangerina Natural, sem ferimentos ou defeitos,
Quilograma
Regional
sem manchas, com coloração uniforme e brilho.
Tempero completo, tipo alho e sal, apresentação
em pasta, aplicação uso culinário, sem pimenta,
Unidade
Mariza
embalagem de 300g
Tomate tipo Salada, tamanho médio a grande, de
primeira, com aproximadamente 60% de
Quilograma
Regional
maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem
manchas, com coloração uniforme e brilho.
Trigo, tipo farinha de trigo, material trigo
especial, apresentação em pó, (COM
Quilograma Dona benta
FERMENTO), pacote de 1 kg
Trigo, tipo farinha de trigo, material trigo
especial, apresentação em pó, (SEM FERMENTO),
Pacote
Dona benta
pacote de 1 kg
Vinagre, matéria-prima vinho branco, tipo macio,
acidez 4,5 Per, aspecto físico liquido, aspecto
Frasco
Carlito
visual limpo de frasco 750 ml
TOTAL GERAL

140

9,00

1.260,00

180

3,50

630,00

240

5,70

1.368,00

220

5,50

1.210,00

220

5,30

1.166,00

140

2,30

322,00
237.975,60

4.2. O preço total dos materiais acima listados é de R$ 237.975,60 (Duzentos e Trinta e Sete Mil,
Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos).
5. CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO
5.1. Os objetos serão ENTREGUES conforme abaixo:
a) Local da Entrega: Av. Pres. Getúlio Vargas, 534, Bairro Centro, Cachoeira do Piriá – Pará,
CEP: 68.617-000 - CACHOEIRA DO PIRIÁ/PA, no Horário de 08h às 14h, de 2ª a 6ª-feira.
b) Prazo de Entrega: até 15 (quinze) dias após o recebimento da nota de empenho.
c) A empresa vencedora deverá comunicar a data e o horário previsto para a entrega à
PMCP, no horário de expediente, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência.
5.2. A critério do CONTRATANTE poderá ser modificado o local de entrega, para outro endereço no
Município de Cachoeira do Piriá, sem qualquer tipo de ônus adicionais.
5.3. O recebimento e a aceitação dos materiais estarão condicionados à observância de suas
descrições técnicas, após avaliação pelo responsável, sendo atestados, mediante avaliação técnica
favorável.
5.4. Não serão aceitos materiais diferentes dos especificados no TR, fora dos prazos mínimos
estipulados, em mau estado de conservação, de qualidade inferior, com a embalagem danificada ou
com os lacres de segurança (para aqueles produtos que houver) rompidos.
5.5. Caso, durante o prazo de garantia, seja constatado quaisquer defeitos ou divergências nas
características dos produtos, o CONTRATANTE, comunicará o fato, por escrito, a CONTRATADA,
sendo de até 5 (cinco) dias úteis o prazo para correção dos defeitos e/ou troca do produto, contadas
a partir da solicitação efetuada, sem qualquer ônus à Administração Pública.
6. CLÁUSULA SEXTA – DA MANUTENÇÃO PELA CONTRATADA DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO:
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6.1. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante a vigência contratual, todas as condições
demonstradas para habilitação na Licitação efetuada, de modo a garantir o cumprimento das
obrigações assumidas, e, deverá atualizar os documentos cuja validade expire durante a vigência
contratual, bem como garantir o cumprimento das obrigações assumidas.
6.2. Previamente à emissão de Nota de Empenho, à contratação e a cada pagamento, a
CONTRATANTE deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder
Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
6.3. A CONTRATADA deverá ser informada sempre que houver alteração do Contrato Social da
Empresa, através do envio de cópia do contrato atualizado.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
São obrigações da PMCP:
7.1. Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro
das condições estabelecidas;
7.2. Rejeitar o item cuja especificação não atenda aos requisitos mínimos constantes nos Anexos A
e II deste Edital;
7.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio da comissão ou gestor,
designado para este fim, de acordo com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;
7.4. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva
entrega do item objeto deste Edital e seus Anexos e emissão dos Termos de Recebimentos
Provisório e Definitivo;
7.5. Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação do item objeto deste Edital e seus
Anexos a ser recebido;
7.6. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes no
item objeto deste Edital e seus Anexos, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
7.7. Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para ajustes e/ou
substituições do item objeto deste Edital e seus Anexos.
8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA:
8.1. Fornecer o objeto de acordo com os parâmetros estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
atendidos os requisitos e observadas às normas constantes neste instrumento;
8.2. Colocar à disposição da PMCP, os meios necessários à comprovação da qualidade do item,
permitindo a verificação das especificações em conformidade com o descrito nos Anexos A e II;
8.3. Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais
e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Edital e seus Anexos;
8.4. Declarar, detalhadamente, a garantia do item cotado, contado a partir da data do recebimento
definitivo;
8.5. O prazo para sanar os óbices, compreendendo reparos e substituições do objeto, obrigando-se
a reposição em perfeito estado de uso, que será no máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a
partir da solicitação efetuada;
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8.6. Disponibilização e fornecimento de todos os reparos e substituições necessários ao
saneamento dos óbices ocorridos;
8.7. Fornecer todos os equipamentos, os materiais, a mão de obra, o transporte e tudo o mais
necessário à fiel execução do objeto licitado;
8.8. Responsabilizar-se pela(s) garantia(s) do(s) produto(s), objetos da licitação, dentro dos padrões
de certificação de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na
legislação em vigor;
8.9. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações
assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos;
8.10. Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto adquirido pelo
CONTRATANTE, sem prévia autorização;
8.11. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela PMCP, durante a vigência do
contrato;
8.12. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.13. Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para aquisição em até 25%
(vinte e cinco por cento), nos termos do § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93;
8.14. Na ocasião da assinatura do CONTRATO, a CONTRATADA deverá dispor de “CERTIFICAÇÃO
DIGITAL”, nos termos da Resolução n° 11.536/2014-TCM.
9. CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO
9.1. O objeto desta licitação será recebido por servidor designado ou comissão, na forma do art. 15,
§8º, da Lei Federal nº 8.666/93, nos prazos e nos termos estabelecidos no referido Termo de
Referência, sendo atestados, mediante termo circunstanciado, e serão recebidos:
a) Provisoriamente: no ato da entrega, para posterior verificação da conformidade do
objeto, com as especificações contidas no Termo de Referência, mediante a emissão do
Termo de Recebimento Provisório;
b) Definitivamente: no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da
assinatura do Termo de Recebimento Provisório e após a verificação de sua compatibilidade
com as especificações do objeto desta licitação, mediante a emissão de Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes.
9.2. O recebimento definitivo não exclui as responsabilidades civil e penal da CONTRATADA.
9.3. Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer produto que não
esteja de acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente de boa qualidade,
bem como determinar prazo para substituição do produto eventualmente fora de especificação.
9.3.1. Os materiais entregues em desacordo com o especificado neste instrumento
convocatório e na proposta da CONTRATADA serão rejeitados parcialmente ou totalmente,
conforme o caso, obrigando-se a CONTRATADA a repará-los ou substituí-los (por completo)
no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, sem prejuízo das sanções cabíveis.
10. CLÁUSULA DECIMA – DO PAGAMENTO
10.1. O preço ajustado será total, fixo e definitivo, expresso em moeda corrente do país.
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10.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequentes ao fornecimento, mediante
a apresentação da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor competente, após
conferência das quantidades e da qualidade do mesmo.
10.3. O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, por meio de ordem bancária junto à
agência bancária indicada na declaração fornecida pelo licitante, contados do recebimento
definitivo dos produtos e mediante a apresentação dos documentos fiscais legalmente exigíveis e
devidamente atestados pelo servidor/Comissão de Recebimento.
10.4. Será procedida consulta “On-Line” junto ao SICAF e a Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT antes de cada pagamento a ser efetuado a CONTRATADA, para verificação das
condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do
processo próprio. Caso fique constatado o vencimento das guias de recolhimento do FGTS e da
Previdência Social, a CONTRATADA deverá apresentar, no prazo constante da solicitação feita pela
Administração, a sua regularização.
10.5. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a.
(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
10.6. No caso de eventual atraso de pagamento por culpa comprovada da CONTRATANTE, o valor
devido deverá ser acrescido de multa de atualização monetária financeira, apurados entre a data de
vencimento da Nota Fiscal e a do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte
fórmula:
I = (TX / 100) / 365
EM = I x N x VP
Onde:
I = Índice de Atualização Financeira
TX = Percentual da Taxa de Juros de Mora Anual – 6% / Ano VP = Valor da Parcela em atraso
EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
10.7. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente
na PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ-PA, em favor da CONTRATADA. Caso esse valor
seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou
judicialmente, se necessário.
10.8. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal/fatura, por culpa da
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias reiniciar-se-á a contar da respectiva reapresentação.
11. CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA ATESTAÇÃO DA NOTA FISCAL / FATURA
11.1. Caberá ao titular do ÓRGÃO, ou servidor expressamente designado, a atestação das Notas
Fiscais, Faturas e Recibos, objeto desta licitação, para efeito de pagamento.
12. CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1. Os recursos orçamentários necessários ao adimplemento das obrigações por parte da
Administração estão assegurados na seguinte funcional:
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Exercício 2020
04.122.0002.2.008 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.123.0004.2.011 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS
20.122.0002.2.065 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
15.122.0002.2.084 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
12.122.0018.2.012 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
10.122.0005.2.041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE
08.122.0039.2.070 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
339030 MATERIAL DE CONSUMO
As despesas para o exercício futuro correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em
termo aditivo ou apostilamento.
13. CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DO PREÇO
13.1. O valor do contrato é de R$ 237.975,60 (Duzentos e Trinta e Sete Mil, Novecentos e Setenta
e Cinco Reais e Sessenta Centavos).
13.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.
14. CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei Federal nº
8.666/93.
14.1.1. A CONTRATADA fica obrigada, a aceitar nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado da contratação;
14.1.2. As supressões resultantes de acordos celebrados entre os contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).
14.2. A CONTRATANTE poderá solicitar modificações, acréscimos ou reduções no fornecimento dos
produtos, objeto deste contrato, desde que, após consulta à CONTRATADA, as mesmas sejam
consideradas viáveis.
14.3. Se tais modificações ou alterações repercutirem no preço pactuado na Cláusula Décima
Terceira ou no prazo da execução do contrato serão acordados ajustes apropriados, que deverão
ser formalizados, através do Termo Aditivo, obedecendo ao prazo de convocação estipulado pela
Administração, consoante o Art. 64 da Lei Federal nº 8.666/93.
15. CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. A CONTRATADA que, apresentar documentação falsa, não assinar o contrato ou instrumento
equivalente, falhar ou frustrar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às seguintes penalidades, segundo a

www.cachoeiradopiria.pa.gov.br

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
Rua Getúlio Vargas, 534, Centro – Cachoeira do Piriá –Pará – CEP 68.617-000 - CNPJ: 01.612.360/0001-07

extensão da falta cometida, em observância ao direito à prévia defesa:
Ocorrência

Penalidades que poderão ser aplicadas

Não assinar o Contrato, ou não
retirar a Nota de Empenho, quando
convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta.

1. Impedimento de licitar com o Município de Cachoeira
do Piriá pelo período de 2 (dois) anos.
2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor registrado
no Contrato, a juízo da Administração.

Entregar o objeto fora do prazo
estabelecido.

Não efetuar a troca do objeto,
quando notificado.

Substituir o objeto fora do prazo
estabelecido.

Deixar
de
entregar
documentação exigida neste Edital.

Não mantiver a proposta ou desistir
do lance.

Comportar-se de modo inidôneo.

Fizer declaração falsa.

Apresentar documentação falsa.

3. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada
sobre o valor do produto não fornecido, limitada a 20
(vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da
Administração, poderá ser considerada inexecução total
ou parcial do objeto.
4. Impedimento de licitar com o Município de Cachoeira
do Piriá pelo período de 1 (um) ano.
5. Multa de 10% (dez por cento) do valor do
contrato/nota de empenho.
6. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada
sobre o valor do produto não substituído, limitada a 20
(vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da
Administração, poderá ser considerada inexecução total
ou parcial do objeto.
7. Impedimento de licitar com o Município de Cachoeira
do Piriá pelo período de 1 (um) ano.
8. Multa de 10% (dez por cento) do valor do
contrato/nota de empenho/valor total estimado para o
item.
9. Impedimento de licitar com o Município de Cachoeira
do Piriá pelo período de 1 (um) ano.
10. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor de sua
proposta ou lance, a juízo da Administração.
11. Impedimento de licitar com o Município de Cachoeira
do Piriá pelo período de 2 (dois) anos.
12. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado
da contratação, a juízo da Administração.
13. Impedimento de licitar com o Município de Cachoeira
do Piriá pelo período de 2 (dois) anos.
14. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado
da contratação, a juízo da Administração.
15. Impedimento de licitar com a Administração Pública
pelo período de 5 (cinco) anos.
16. Multa de
30% (trinta por
cento) do valor
do contrato/nota de empenho.
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Cometer fraude fiscal.

Deixar de executar qualquer
obrigação pactuada ou prevista em
lei e no edital do presente pregão
eletrônico, em que não se comine
outra penalidade.

Inexecução total.

Inexecução parcial do objeto.

17. Comunicar ao Ministério Público Estadual.
18. Impedimento de licitar com a Administração Pública
pelo período de 5 (cinco) anos.
19. Multa de 30% (trinta por cento)
do
valor do
contrato/nota de empenho.
20. Comunicar ao Ministério Público Estadual.
21. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso,
aplicada sobre o valor do instrumento contratual, limitada
a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da
Administração, poderá ser considerada inexecução total
ou parcial do objeto.
22. Impedimento de licitar com o Município de Cachoeira
do Piriá pelo período de 2 (dois) anos.
23. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do
Contrato.
24. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de
Cachoeira do Piriá pelo período de 1 (um) ano.
25. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
correspondente a parte não executada.

15.2. Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do
fornecimento dos produtos, a CONTRATANTE poderá proceder a rescisão unilateral do contrato,
hipótese em que a CONTRATADA também se sujeitará às sanções administrativas previstas neste
Edital.
15.3. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE ou cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e
poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula.
15.4. A defesa a que alude o caput deste item deverá ser exercida pelo interessado no respectivo
processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, podendo ocorrer a juntada
de documentos e serem arroladas até 03 (três) testemunhas.
15.5. Serão considerados injustificados, os atrasos não comunicados tempestivamente e
indevidamente fundamentados, e, a aceitação da justificativa ficará a critério da CONTRATANTE que
deverá examinar a legalidade da conduta da CONTRATADA.
15.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo
ÓRGÃO, conforme procedimento esboçado no subitem anterior, a CONTRATADA ficará isenta das
penalidades mencionadas no subitem 15.1.
15.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores – SICAF, e no caso de impedimento de licitar e de contratar com a Administração
Pública, a licitante será descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste
Edital, seus anexos, e nas demais cominações legais.
16. CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DA RESCISÃO
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16.1. Constituem motivos para a rescisão a inexecução total ou parcial do Contrato, além das
hipóteses legalmente previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de outras
disposições legais aplicáveis.
16.1.1. Parágrafo primeiro - A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de
procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Assegura-se ao
CONTRATANTE, no caso de rescisão culposa, sem prejuízo das sanções cabíveis, os direitos
estabelecidos no art. 80 da Lei Federal nº 8.666/93.
16.1.2. Parágrafo segundo - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
16.1.3. Parágrafo terceiro - Quando a rescisão ocorrer com base nos Incisos XII a XVII do art.
78 da Lei Federal nº 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos
prejuízos que houver sofrido, comprovados mediante processo administrativo, tendo ainda
direito aos pagamentos devidos pelo fornecimento efetivado prestado em decorrência da a
execução do Contrato até a data da rescisão.
16.1.4. Parágrafo quarto - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais
acarretará a retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos
causados ao CONTRATANTE, além das sanções previstas neste Instrumento.
17. CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS
17.1. A execução do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-ão pelas Cláusulas
Contratuais e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os Princípios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, na forma do Artigo 54 da Lei Federal
nº 8.666/93, combinado com Inciso XII do Artigo 55 do mesmo diploma legal.
18. CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO
18.1. Não será admitida a SUBCONTRATAÇÃO do objeto licitatório.
19. CLÁUSULA DÉCIMA-NONA – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
19.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, desde que sejam observados
pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam
mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA VIGÊNCIA
20.1. A vigência do Contrato será até 31/12/2020, em conformidade com o art. 57 da Lei Federal nº
8.666/93, contados a partir da data de sua assinatura.
21. CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA – DO REGISTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO
CONTRATO.

www.cachoeiradopiria.pa.gov.br

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
Rua Getúlio Vargas, 534, Centro – Cachoeira do Piriá –Pará – CEP 68.617-000 - CNPJ: 01.612.360/0001-07

21.1. O presente Contrato deverá ser registrado no TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO, na data
da publicação do seu extrato, conforme prescreve o art. 6°, inciso VII da Resolução nº 11.535/2014TCM.
22. CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO
22.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, no DIÁRIO OFICIAL
DA UNIÃO, em observância aos prazos legais.
23. CLÁUSULA VIGÉSIMA-TERCEIRA – DO FORO
23.1. As partes elegem o foro da Justiça do Estado do Pará, na cidade de Santa Luzia do Pará, para
dirimir quaisquer dúvidas que surgirem na execução do presente Instrumento.
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, lavrou-se o
presente Contrato em 03 (três) vias, para todos os fins de direito, sem rasuras ou emendas, na
presença de 02 (duas) testemunhas.
Cachoeira do Piriá (PA), 09 de Novembro de 2020
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