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ANEXO I – PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 020/2020 
 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

1 - INTRODUÇÃO 
 

               O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA (PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA), 

pretende contratar, com base na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, 

Decreto Municipal nº 544/2014, Lei Complementar nº. 123/2006, e subsidiariamente à Lei Federal 

nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, bem como á legislação correlata e demais exigências 

previstas neste Edital e seus Anexos, empresas para o fornecimento de gêneros alimentícios e 

materiais de limpeza, com o objetivo de formar o Sistema de Registro de Preços da Administração 

Pública Municipal, para contratações futuras, na forma estabelecida no inciso I do art. 2º do Decreto 

Municipal nº 544/2014. 
 

2 – JUSTIFICATIVAS DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO, SUA NATUREZA E 

VIGÊNCIA 
 

                Como rege a Lei Federal nº 8.666/93, contratos referentes ao fornecimento de gêneros 

alimentícios e materiais de limpeza, não tem natureza continuada, sendo necessária a realização a 

realização de procedimentos licitatórios sempre que necessário for a sua aquisição.  
 

                Deve-se ressaltar que os produtos e serviços constantes na presente licitação são 

extremamente necessários para manutenção da administração em geral: 
 

- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA: são extremamente necessários para 

manutenção dos setores diversos desta municipalidade, tai como: 
 

- SEMAD / SEFIN / SEPLAN / SEMAT – Necessita de gêneros alimentícios para o preparo de 

cafezinho, lanches e refeições  para os servidores quando necessário, os materiais de limpeza são 

necessários para higienização dos setores pertencentes a estas secretarias; 
 

- GABIENTE DO PREFEITO – Necessita de gêneros alimentícios para o preparo de cafezinho, 

lanches e refeições para os servidores quando necessários, residência oficial, os materiais de 

limpeza são necessários para higienização dos setores pertencentes a este gabinete e a residência 

oficial; 
 

- SEOVI – Necessita de gêneros alimentícios para o preparo de cafezinho, lanches e refeições  para 

os servidores a serviços nas obras diversas na zona rural, na recuperação e abertura de estradas, 

construção de pontes e demais serviços de recuperação de infra estrutura rural, os materiais de 

limpeza são necessários para higienização dos setores pertencentes a esta secretaria; 
 

- SEMINF – Necessita de gêneros alimentícios para o preparo de cafezinho, lanches e refeições  

para os servidores a serviços nas obras diversas na zona urbana, na construção e recuperação da 

infra estrutura urbana, refeições e lanches para os garis, refeições e lanches para os servidores das 

fábricas de tubos, blokrets e asfalto, os materiais de limpeza são necessários para higienização dos 

setores pertencentes a esta secretaria; 
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- SEMED – Necessita de gêneros alimentícios para o preparo de cafezinho, lanches e refeições  para 

os servidores a serviço, para manutenção dos cursos de formações continuadas de servidores e 

demais ações, os materiais de limpeza são necessários para higienização das EMEFs e demais 

setores pertencentes a esta secretaria; 

 

- SEMIS – Necessita de gêneros alimentícios para o preparo de cafezinho, lanches e refeições  para 

os servidores a serviço, também são destinados ao Restaurante Popular, os materiais de limpeza são 

necessários para higienização dos setores pertencentes a esta secretaria e o Restaurante Popular; 

  

- Tudo em conformidade com as justicaticas expressas nos PBS em anexo que originarem este 

processo licitatório. 

 

               Considerando que os produtos e serviços acima citados são imprescindíveis para o bom 

funcionamento das atividades desta municipalidade, no desenvolvimento das atividades fins 

                A presente contratação não é de natureza continuada. 
             
                A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da data da 

assinatura. 
 

3 – OBJETO E QUANTIDADE 
 

3.1 - Constituem objeto do presente certame é a seleção e contratação de empresas com o objetivo 

de formar o Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal para o 

fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, para 

contratações futuras, na forma estabelecida no inciso I do art. 2º do Decreto Municipal nº 544/2014, 

conforme especificações abaixo: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND. QTD 

01 

ABACATE comum extra in natura, polpa firme ao toque, casca lisa e brilhante, com 

grau de maturação adequado para o consumo, procedente de espécies genuínas e sãs. 

Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, 

parasitas e larvas 

Kg 240 

02 

ABACAXI comum extra, in natura, com grau de maturação adequado para o 

consumo, sem apresentar avarias de casca, procedente de espécies genuínas e sãs. 

Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, 

parasitas e larvas. 

Kg 275 

03 

ABOBORA - de primeira, ótima qualidade, tamanho e coloração uniformes, isenta de 

enfermidades material terroso, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e 

transporte, pesando aproximadamente 1 kg 

Kg 1.205 

04 

ALHO - bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem 

física ou mecânica, perfurações e cortes, devendo ser bem desenvolvido, isento de 

sujidades, parasitas e larvas. 

Kg 1.620 

05 
BATATA DOCE rosada de primeira compacta e firme sem lesões de origem física ou 

mecânica, com tamanho uniforme devendo ser graúda 
Kg 625 

06 
Batata Inglesa lavada lisa de primeira compacta e firme sem lesões de origem física ou 

mecânica, com tamanho uniforme devendo ser graúda. 
Kg 2.020 

07 
BETERRABA lavada lisa de primeira compacta e firme sem lesões de origem física 

ou mecânica, com tamanho uniforme devendo ser graúda. 
Kg 820 
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08 

CEBOLA de primeira, sem rama, fresca compacta e firme sem lesões de origem física 

ou mecânica, sem perfurações e cortes sem manchas com tamanho e coloração 

uniformes, isenta de sujidades parasitas e larvas. 

Kg 2.035 

09 Acelga de 1ª qualidade - isento de fungos e sujidade Kg 550 

10 

CENOURA especial de primeira, sem rama, fresca compacta e firme sem lesões de 

origem física ou mecânica sem rachaduras e cortes com tamanho e coloração uniforme 

devendo ser graúda. 

Kg 1.540 

11 
CHUCHU de primeira compacto e firme sem lesões de origem física ou mecânica, 

com tamanho uniforme devendo ser graúdo 
Kg 1.105 

12 

COMINHO moído extraído de sementes de cominho de primeira qualidade, puro, com 

aspecto, cor, cheiro, sabor característicos, sem misturas. Embalagem de 100g, 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. O produto deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da 

data de entrega na unidade requisitante 

Pct 610 

13 COUVE-FLOR de 1ª qualidade, livres de fungos; tamanho de médio a grande. Kg 195 

14 

LARANJA PÊRA; de primeira, in natura, apresentando grau de maturação adequado a 

manipulação, transporte e consumo; sem lesões de origem física ou mecânica oriunda 

de manuseio ou transporte. 

Kg 2.435 

15 LIMÃO TAHITI - 1ª qualidade - casca lisa livre de fungos. Kg 625 

16 MAÇÃ Gala Extra de 1ª qualidade com casca integra, consistência firme. Kg 490 

17 

MAMÃO - Havaí, de primeira, livre de sujidades parasitas e larvas, tamanho e 

coloração uniformes, bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

Kg 535 

18 MAXIXE – de 1ª qualidade com casca integra, consistente e firme. Kg 587 

19 

MELANCIA - graúda, de primeira, livre de 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 

Kg 710 

20 MELÃO amarelo de 1ª qualidade com casca integra, consistente e firme. Kg 455 

21 PEPINO de 1ª qualidade com casca integra, consistente e firme. Kg 695 

22 PERA de 1ª qualidade com casca integra, consistente e firme. Kg 325 

23 PIMENTA DE CHEIRO de 1ª qualidade com casca integra, consistente e firme. Kg 440 

24 REPOLHO BRANCO de 1ª qualidade - isento de fungos e sujidade Kg 1.425 

25 Chá (cx. c/ 10 sachês) Cx 710 

26 Condimento preparado caldo de carne com 5env de 9g Pct 280 

27 Condimento preparado caldo de galinha com 5env de 9g Pct 280 

28 Condimento preparado caldo de legumes com 5env de 9g Pct 280 

29 
Creme de leite - Embalagem 200g - Creme de leite UHT. Validade mínima a contar da 

data de entrega: 6 meses. 
Und 880 

30 Extrato de tomate de 190 gr Und 750 

31 Amido de milho pct 01 kg (maisena) Pacote 315 

32 Arroz agulha, tipo 1 pacote com 5 kg. Pacote 12.715 

33 Arroz agulha parbolizado, tipo 1 pacote com 5 kg Pacote 935 

34 Aveia em flocos 250 gr Lata 360 

35 Azeitonas em conserva, peso drenado 500gr Und 240 

36 Batata palha tradicional 0% gordura trans peso liquido 1 kg. Pacote 140 

37 
Café torrado e moído, embalagem a vácuo, que contenha selo da abic, em pct de 250 

gramas 
Pacote 10.770 

38 
Flocos de milho pré-cozido, tipo flocão, amarelo, pacote com 500 gr, sacos  plásticos 

transparentes. 
Pct 4.470 

39 Fubá de milho 500 gr. Kg 210 
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40 Goiabada de 600gr Und 110 

41 Leite Condensado - Embalagem de 395g. Und 1.450 

42 Leite em pó integral pct c/ 400 gr Pacote 4.700 

43 Massa para mingau pct 500gr, farinha de arroz, açúcar, amido, sais, minerais aveia Pacote 225 

44 Massa pronta para bolo pct com 450 Gr Pacote 310 

45 Milho branco para canjica 500 gr. Kg 665 

46 Molho inglês frasco peq Und 215 

47 Mucilon lata com 400gr ou Similar Lata 230 

48 Neston lata com 400gr ou Similar Lata 130 

49 Óleo de soja 0% de gordura trans acondicionado em garrafas plásticas c/ 900 ml. Und 5.322 

50 Ovos brancos de galinha, tamanho grande, de primeira qualidade, frescos. Und 12.894 

51 Polvilho fresco (tapioca) Kg 285 

52 

Sardinha em conserva, preparada com pescado fresco , limpo, eviscerado, cozido. 

Imersa em óleo comestível. Acondicionado em recipiente de folha de flandres íntegro, 

resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 125  gr de peso líquido drenado. 

Lata 1.050 

53 

Sardinha em conserva, preparada com pescado fresco , limpo, eviscerado, cozido. 

Imersa em óleo comestível. Acondicionado em recipiente de folha de flandres íntegro, 

resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 250  gr de peso líquido drenado. 

Lata 1.510 

54 Trigo sem fermento pct 1 kg Pacote 450 

55 
Vinagre - Branco, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, 

hermeticamente fechado, frasco de 500ml. 
Und 2.110 

56 

Água mineral natural sem gás (não acrescida de sais/ não mineralizada), sem gás, 

acondicionada em garrafão plástico (policarbonato transparente) de 20 (vinte) litros 

retornável, protetor na parte superior e lacre de segurança. 

Und 6.600 

57 

Água mineral natural sem gás, não acrescida de sais/não mineralizada, sem gás, 

(Vasilhame completo) com capacidade para 20 litros, em polipropileno ou 

policarbonato retornável, com validade superior a 02 (dois) anos. 

Und 515 

58 

Água mineral natural sem gás (não acrescida de sais/ não mineralizada), sem gás, 

acondicionada em copo plástico transparente descartável de 200 ml, (caixa com 48 

unid.) 

Cx 2.210 

59 

Água mineral natural sem gás (não acrescida de sais/ não mineralizada), sem gás, 

acondicionada em garrafa plástica transparente descartável de 300 ml, (Fardo com 24 

unid.) 

Cx 1.100 

60 Bicarbonato de sódio pct. c/ 100 g Pacote 313 

61 
Desodorante sólido para sanitário, com ação continua bacteriostática e aromatizante, 

c/ no mínimo 25g contendo pedra sanitária arredondada e suporte plástico 
Und 2.330 

62 

Detergente Líquido, composição tensoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes, 

componente ativo linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação remoção de 

gorduras de louças, talheres e panelas, aroma natural, contendo tensoativo 

biodegradável. Registrado no Ministério da Saúde. Embalagem: frasco com 500ml - 

Und 10.130 

63 
Limpa vidro, com gatilho, líquido, à base de: Butil glicol, Etanol, Tensoativos 

aniônicos, alcalinizante, conservante, corante e água;  frasco contendo 500 ml. 
Und 992 

64 

Sabão em pó, para limpeza pesada, em utilização para limpezas diversas, com a 

seguinte composição mínima: tensoativo, enzimas, agua, perfume, tamponantes, 

coadjuvantes, sinergista, branqueador ótico e corante, biodegradável, com 

aromatizado, na cor de coloração azulada, embalado em caixa de papel reciclável com 

1 kg 

Und 4.220 

65 
Coador de café, tecido 100% algodão, tamanho grande, 170mm de diâmetro, com aro 

e cabo de arame galvanizado. 
Und 385 

66 
Coador de café, tecido 100% algodão, tamanho médio, 130mm de diâmetro, com aro e 

cabo de arame galvanizado. 
Und 452 

67 Copo descartável em plástico transparente; c/ capacid. de 50 ml; massa mínima de Pacote 5.000 
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2,20 gramas; resistência mínima de 0,85n; sem tampa, pacote 100 x50 ml. 

68 
Copo descartável em plástico transparente; c/ capacidade de 180ml; massa mínima de 

2,20 gramas; resistência mínima de 0,85n; sem tampa, pacote 100x200 ml. 
Pacote 19.000 

69 Luva de borracha cano longo para limpeza tam. M Par 1.200 

70 Esponja dupla face para limpeza de utensílios Und 6.438 

71 
Escova para limpeza geral, aplicação vaso sanitário, material cerdas em nylon, corpo 

plástico com suporte. 
Und 418 

72 

Saco plástico preto para lixo, super resistente e sem cheiro, com capacidade para 100 

litros, com espessura mínima de quatro micras, a embalagem com 100 unidades deve 

conter dados de identificação do produto e marca do fabricante. Resistente para lixo 

pesado. 

Pacote 5.095 

73 

Saco plástico preto para lixo super resistente e sem cheiro, com capacidade para 20 

litros, com espessura mínima de quatro micras, a embalagem com 100 unidades deve 

conter dados de identificação do produto e marca do fabricante. Resistente para lixo 

pesado 

Pacote 5.810 

74 

Vassoura de chapa (piaçava): Vassoura, material cerdas piaçava, material cabo 

madeira, material cepa madeira, comprimento cepa 40cm, tipo cabo comprido, largura 

cepa 7,5cm, altura cepa 05cm, aplicação limpeza em geral. 

Und 962 

75 

Vassoura de pelo, material Cepo: madeira, material Cerdas: nylon, Material Cabo: 

madeira, Comprimento Cabo: 1,20 m, Comprimento Cepo: 30 cm, Altura Cepo: 6 cm, 

aplicação: limpeza em geral, Características Adicionais: montada, com cabo de rosca, 

lixado e encapado. 

Cart 1.308 

76 

CARNE DE SOL DE 1ª (colchão mole, alcatra ou contra filé), sem pelanca, pouca 

gordura, sem sebo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em 

embalagem própria, sem sujidades e ação de micróbios.. 

Kg 5.040 

77 Vísceras bovinas (bucho, tripa, etc...) Kg 3.565 

78 Mocotó BOVINO Kg 3.015 

79 Peixe tambaqui sem cabeça (tratado e sem espinhas) Kg 5.015 

80 Reservatório plástico com gradeado, capacidade para 1.000 litros Und 08 

81 Depósito plástico p/ alimento 45 litros Und 75 

82 Escorredor de arroz - plástico Und 35 

83 

Jogo de vasilhas plástica 05 peças p/alimentos cozidos: Recipiente em polipropileno, 

quadrado ou retangular com tampa, capacidade aproximada por vasilha sendo de 3 à 5 

litros. 

JOGO 34 

84 

Picador de legumes, modelo tripé, confeccionado em material resistente, corpo 

alumínio fundido, com cortador macho em plástico abs., com cortador navalha em 

alumínio fundido e inox, corte de 20010mm, pintura eletrostática, pés e colunas tubo 

de aço 5/8., 

Und 16 

85 Registro de gás com mangueira p/ Botija de 45 Kg Und 81 

86 Saco p/ cesta básica p/ 30 kg Mlr 65 

87 Almodegas em molho lata 420gr. lata 2.500 

 

4 - CONDIÇÕES COMERCIAIS 
 

4.1 – Os gêneros alimentícios e materiais de limpeza, deverão ser de boa qualidade, sendo que os 

mesmos serão inspecionados na hora da entrega, a não aprovação do mesmo, levará a contratada a 

providenciar outro imediatamente. 

 

4.2 - A critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, o objeto poderá ser entregue 

diretamente no local indicado pela mesma, ficando o custo de transporte a cargo da 

CONTRATADA. 
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4.3 – O fornecimento e/ou execução será realizada de acordo com as necessidades da 

Administração. 

 

5 - DO RECEBIMENTO 

 

5.1 – O fornecimento dos gêneros alimentícios e materiais de limpeza será IMEDIATO e de acordo 

com as necessidades e a emissão das Autorizações emitidas pelo GESTOR DO CONTRATO, sem a 

qual não gera qualquer responsabilidade de pagamento. 

 

5.2 - Em caso de comprovada superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à 

vontade do adjudicatário e que altere substancialmente as condições de seu cumprimento, será 

examinado pedido de prorrogação.  

 

5.3 - O pedido, formulado com as pertinentes razões e/ou acompanhado de comprovante do legado, 

deverá ser elaborado e/ou dirigido ao Prefeito Municipal da Cidade de Altamira/PA, GESTOR da 

Ata deste oriunda, antes do término do prazo inicialmente estipulado, ficando a critério da 

autoridade competente acolher ou não o requerimento da contratada. 

 

5.4 - A empresa registrada na Ata deverá fornecer somente o produto que atendam integralmente às 

características e especificações consignadas em sua proposta comercial, além de TODA a 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE em vigor, bem como observar as condições e prazos propostos, 

assumindo toda e qualquer responsabilidade por sua integridade. 

 

5.5 - As unidades administrativas competentes acompanharão a qualidade dos gêneros alimentícios 

e materiais de limpeza, verificando suas características, devendo notificar qualquer ocorrência de 

irregularidades, via protocolo. 

 

5.6 – Os gêneros alimentícios e materiais de limpeza deverão ser de boa qualidade, sendo que os 

mesmos serão inspecionados na hora da entrega, a não aprovação do mesmo, levará a contratada a 

providenciar outro imediatamente. 
 

5.7 - A critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, o objeto poderá ser entregue 

diretamente no local indicado pela mesma, ficando o custo de transporte a cargo da 

CONTRATADA. 
 

5.8 - Caso fique constatada a irregularidade na entrega, o detentor do preço registrado após 

comunicação pela Comissão Permanente de Recebimento do objeto deverá saná-la 

IMEDIATAMENTE.  
 

5.9 - Em caso de irregularidade não sanada pelo detentor do preço registrado, a Comissão 

Permanente de Recebimento de objeto, reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à 

autoridade máxima do órgão participante para aplicação de penalidades em coordenação com o 

órgão gerenciador do registro de preços, nos termos do § 6º do art. 23 do Decreto Municipal nº 

544/2014. 
 

5.10 - Em caso de necessidade de providências por parte do vencedor, o prazo de pagamento será 

suspenso e considerado o fornecimento e/ou execução em atraso, sujeitando-o à aplicação de multa 

sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e 

neste instrumento. 



 

 

 

 

 
 

Estado do Pará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
PODER EXECUTIVO 

 

Trabalho e desenvolvimento social 
 

 

 

Rua Otaviano Santos nº. 2288 – Bairro Sudam I – Fone (093) 3515-3929 – CEP. 68.371.250 – Altamira – Pará 

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS – SETOR DE LICITAÇÕES 

Av. Brigadeiro Eduardo Gomes nº. 3246, Bairro Esplanada do Xingu, Altamira/PA, CEP: 68.372-005 – Tel.: (93) 3515 1684 e 2561 

 

5.11 – Os gêneros alimentícios e materiais de limpeza, mesmo entregue e aceito, fica sujeito à 

substituição, desde que comprovada a má fé do fornecedor ou condições inadequadas de uso dos 

mesmos.  

 

5.12 - O horário de entrega dos gêneros alimentícios e materiais de limpeza, deverão obedecer às 

normas internas da administração.  

 

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

acordo com a legislação própria:  

 

 5.13.1 - especificação correta do objeto  

 5.13.2 - número da licitação, ata de registro de preços e contrato;  

 5.13.3 – marca do produto. 

 

5.14 - Reserva-se a Prefeitura Municipal de Altamira o direito de solicitar da empresa contratada 

(fabricante ou distribuidor), Laudo(s) do(s) produto(s) oferecido(s), expedido por empresas 

competentes sem ônus para a Prefeitura. 

 

5.15 - Reserva-se a Prefeitura Municipal de Altamira o direito de solicitar do fabricante 

informações relacionadas aos gêneros alimentícios e materiais de limpeza. 
 

5.16 - Os gêneros alimentícios e materiais de limpeza, objeto desta licitação deverão ser entregues 

no local abaixo relacionado: 
 

5.16.1 - Sede da Cidade de Altamira/PA. 
 

6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

6.1 -  A CONTRATADA obriga-se a: 
 

6.1.1- Executar fielmente o contrato, de acordo com as Cláusulas avençadas; 
 

6.1.2 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da 

contratante, cujas obrigações é atender prontamente; 
 

6.1.3 - A Contratada obriga-se a disponibilizar todo o corpo Técnico especializado, 

Equipamentos, Alimentação, Transporte e todas as despesas que por ventura forem 

necessárias para o fornecimento e/ou execução do objeto, sem qualquer ônus adicional à 

Contratante. 
 

6.1.4 - A Contratada será responsável por eventuais prejuízos causados a pessoas ou bens 

públicos ou particulares, respondendo civil e criminalmente pelos danos causados a 

terceiros.  
 

6.1.5 - A Contratada obriga-se a manter durante a execução do contrato as mesmas 

condições de habilitação apresentada por ocasião homologação do resultado final da 

licitação, comprovando tal situação sempre que for solicitado pela Contratante. 
 

6.1.6 - A Contratada obriga-se a indicar e manter, durante o cumprimento do contrato, 

funcionário da empresa com poderes para resolver quaisquer adversidades referentes a 
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obrigações contratuais para atuar como preposto, mantendo atualizado o seu telefone de 

contato.  
 

6.1.7 - A Contratada obriga-se a manter em dia todas as suas obrigações com terceiros, em 

especial as sociais, trabalhistas, previdenciárias, tributarias e comerciais, bem como assumir 

inteira responsabilidade pelo cumprimento destas obrigações. 
 

6.1.8 - A Contratada obriga-se cumprir com os dispostos no inciso XXXIII do art. 7° da 

Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 

dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz a partir de quatorze anos).  
 

6.1.9 - A Contratada obriga-se a sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos 

verificados pela Contratante durante a vigência da ata de registro de preços. 

 

6.1.10 - Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer 

condições inadequadas ao fornecimento dos gêneros alimentícios e materiais de limpeza ou 

a iminência de fatos que possam prejudicar o fornecimento e/ou execução; 

 

6.1.11 - A Contratada deverá encaminhar a Nota Fiscal juntamente com as autorizações de 

retiradas e os cupons para fins de recebimento dos respectivos valores.  

 

6.1.12 - A Contratada ficará 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 do contrato. 

 

6.1.12.1 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes 

poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

 

Altamira/PA, 13 de abril de 2020. 
 

 
 

Eng. DOMINGOS JUVENIL 
Prefeito Municipal de Altamira 

 
 

JOSÉ DE ARIMATÉIA A. BATISTA 
Pregoeiro – Portaria nº. 1796/2019 
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