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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 043/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2019 

 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM 

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

ALTAMIRA E A EMPRESA CASTANHA & 

CASTANHA LTDA (SUPERMERCADO 

CASTANHA), NA FORMA ABAIXO. 

 

 

I. PARTES 

 

CONTRATANTE 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTAMIRA, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ sob o nº 28.553.049/0001-90, sediada na Rua Sete de Setembro s/n, 

Bairro Esplanada do Xingu, na cidade de Altamira, estado do Pará, doravante simplesmente 

denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo Sr. RONI EMERSON HECK - 

Secretário Municipal de Educação. 

 

CONTRATADA 

 

A empresa CASTANHA & CASTANHA LTDA (SUPERMERCADO CASTANHA), pessoa 

jurídica de direito privado interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.994.061/0002-56, com sede na Av. 

Principal s/n, Centro, CEP: 68.379-200, Castelo de Sonhos, Altamira/PA, Telefone (93) 3528-1115, 

e-mail: fiscal_artecon@yahoo.com.br, doravante simplesmente denominado CONTRATADA, 

neste ato representada pelo Sr. Costante Jair Severnini, brasileiro, procurador, residente e 

domiciliado na cidade de Altamira/PA portador da Carteira de Identidade n° 5893552 SESP/PR, 

inscrito no CPF/MF sob o nº 793.867.259-91. 

 

II. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS 

 

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, as partes anteriormente 

individuadas e devidamente qualificadas, resolvem, consoante a autorização exarada nos autos do 

PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2019, pactuar o presente instrumento contratual que será em 

tudo regido pelas cláusulas que aceitam e mutuamente se outorgam: 

 

1- DO OBJETO 

 

Constitui objeto do presente contrato a contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, 

especializada para fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao atendimento do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar, para manutenção das Unidades da Rede Municipal de Ensino dos 

Distritos de Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra. 
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ITEM 
GÊNERO ALIMENTÍCIO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
MARCA UND QTD V. UNIT. V. TOTAL 

01 

Abóbora madura extra AA, in natura, 

procedente de espécies genuínas e 

sãs, casca limpa e sem manchas, 

polpa íntegra e firme. 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 

Kobotian Kg 1.295 3,45 4.467,75 

02 

Abobrinha extra AA, in natura, cor 

verde brilhante, fresco, 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. 

Hidropônico Kg 83 3,97 329,51 

03 

Achocolatado em pó solúvel, 

preparado com ingredientes sãos e 

limpo, sem farinha em sua 

formulação, com sabor, cor e odor 

característicos, contendo 400 g, 

acondicionado em embalagem de 

polietileno atóxico ou embalagem 

aluminizada, com identificação na 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

valor nutricional, peso, fornecedor, 

data de fabricação e validade. Isento 

de sujidades, parasitas e larvas. 

Validade mínima de 06 (seis) meses 

a contar da data de entrega 

Maitá Pct 416 4,45 1.851,20 

04 

Açúcar Cristal, acondicionado em 

embalagem resistente de polietileno 

atóxico transparente, contendo 01 kg, 

com identificação na embalagem 

(rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de 

fabricação e validade. Isento de 

fermentação, sujidades, parasitas, 

larvas e material estranho. 

Apresentando cor, odor e sabor 

característicos. Validade mínima de 

12 (doze) meses, a contar da data de 

entrega. 

Itamarati Kg 3.770 2,75 10.367,50 

05 

Alface crespa de primeira, extra, 

coloração verde, frescos, folhas 

firmes, limpas e brilhantes e 

Hidropônico Kg 780 4,00 3.120,00 
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separados em maços padronizados, 

procedente de espécies genuínas e 

sãs. Isento de lesões de origem 

físicas, mecânica ou biológica, 

substâncias terrosas, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, insetos, parasitas e 

larvas. 

06 

Alho nacional extra, os dentes devem 

estar bem definidos, limpos, firmes, 

sem manchas e livre de broto. 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. 

Topyc Kg 251 22,80 5.722,80 

07 

Arroz Branco tipo 1, agulhinha 

acondicionado em embalagem 

resistente de polietileno atóxico, 

contendo 01 kg, com identificação na 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

valor nutricional, peso, fornecedor, 

data de fabricação e validade. Isento 

de sujidades, parasitas, larvas e 

material estranho. Validade mínima 

de 12 (doze) meses, a contar da data 

de entrega. 

Koblenz Kg 3.822 3,38 12.918,36 

08 

Azeite de dendê, envasado em 

garrafa plástica resistente 

transparente, contendo 200 ml, com 

identificação na embalagem (rótulo) 

dos ingredientes, valor nutricional, 

peso, fornecedor, data de fabricação 

e validade. Validade mínima de 12 

(doze) meses a contar da data de 

entrega. 

Koblenz Frascos 1.846 5,99 11.057,54 

09 

Banana prata extra in natura, com 

grau de maturação adequado para o 

consumo, procedentes de espécies 

genuínas e sãs, polpa íntegra e firme. 

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. 

Carepa Kg 3.692 3,85 14.214,20 

10 

Batata inglesa, in natura, extra AA, 

com a polpa intacta e limpa, firme, 

lisa, de tamanho uniforme, 

procedente de espécies genuínas e 

sãs, fresco. Isento de matéria terrosa, 

Prata Kg 125 3,40 425,00 
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sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e 

larvas, sem manchas esverdeadas e 

livre de broto. 

11 

Bebida lactea sabor morango, 

enriquecida com vitaminas e 

minerais. refrigerado, mistura 

homogênea, isento de estufamento, 

mofo, sem precipitação, 

acondicionado em embalagem de 

polietileno resistente, atóxico, 

contendo 01 litro. Contendo na 

embalagem a identificação do 

produto, marca do fabricante, 

validade, data de embalagem, peso 

líquido e selo de inspeção do órgão 

competente. Validade mínima de 45 

(quarenta e cinco) dias a contar da 

data da entrega 

Monaliza Litros 624 4,97 3.101,28 

12 

Biscoito Doce - tipo Maria ou 

Maisena, de sabor, cor e odor 

característicos, textura crocante, 

acondicionado em embalagem 

resistente de polietileno atóxico 

transparente de dupla face, contendo 

400g, com identificação na 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

valor nutricional, peso, fornecedor, 

data de fabricação e validade. Isento 

de sujidades, parasitas, larvas e 

material estranho. Validade mínima 

de 06 (seis) meses, a contar da data 

de entrega. 

Disnorte Pct 780 6,45 5.031,00 

13 

Biscoito Doce - tipo rosca, de sabor, 

cor e odor característicos, textura 

crocante, acondicionado em 

embalagem resistente de polietileno 

atóxico transparente de dupla face, 

contendo 400g, com identificação na 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

valor nutricional, peso, fornecedor, 

data de fabricação e validade. Isento 

de sujidades, parasitas, larvas e 

material estranho. Validade mínima 

de 06 (seis) meses, a contar da data 

de entrega. 

Marilan Pct 468 5,97 2.793,96 

14 

Biscoito Salgado - tipo Cream-

Cracker, de textura crocante, com 

odor, sabor e cor característicos, 

acondicionado em embalagem 

resistente de polietileno atóxico 

Marilan Pct 1.092 3,50 3.822,00 
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transparente de dupla face, contendo 

400 gramas, com identificação na 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

valor nutricional, peso, fornecedor, 

data de fabricação e validade. Isento 

de sujidades, parasitas, larvas e 

material estranho. Validade mínima 

de 06 (seis) meses, a contar da data 

de entrega. 

15 

Café em pó tipo 1, tradicional, 

torrado e moído, com certificado de 

selo de pureza ABIC, acondicionado 

em embalagem de polietileno 

resistente, atóxica, tipo almofada, 

contendo 250 gramas, certificado 

com selo de pureza ABIC, com 

identificação na embalagem (rótulo) 

dos ingredientes, valor nutricional, 

peso, fornecedor, data de fabricação 

e validade. Isento de sujidades, 

parasitas, larvas e material estranho. 

Validade mínima de 06 (seis) meses 

a contar da data de entrega. 

Pellagio Pct 780 5,40 4.212,00 

16 

Carne Bovina com osso tipo paleta 

congelada, proveniente de animais, 

sadios, abatidos sob inspeção 

veterinária, devendo apresentar 

coloração vermelho-vivo, odor 

característico e aspecto próprio não 

amolecida e nem pegajosa. Isento de: 

vestígios de descongelamento, 

excesso de gordura, coloração 

arroxeada, acinzentada e esverdeada, 

odor forte e desagradável, parasitas, 

sujidades, larvas e qualquer 

substância contaminante. 

Acondicionado em embalagem 

atóxica, transparente e resistente, 

peso líquido de 1kgou 2 kg, contendo 

na embalagem a identificação do 

produto, peso e data de embalagem. 

Aurora Kg 3.484 9,95 34.665,80 

17 

Carne Bovina Moída tipo musculo ou 

patinho congelada, proveniente de 

animais, sadios, abatidos sob 

inspeção veterinária, devendo 

apresentar coloração vermelho-vivo, 

odor característico e aspecto próprio 

não amolecida e nem pegajosa. 

Isento de: vestígios de 

descongelamento, excesso de 

gordura, cartilagem e aponervose, 

coloração arroxeada, acinzentada e 

Paleta Kg 1.281 9,95 12.745,95 
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esverdeada, odor forte e 

desagradável, parasitas, sujidades, 

larvas e qualquer substância 

contaminante. Acondicionado em 

embalagem atóxica, transparente e 

resistente, peso líquido de 1kgou 2 

kg, contendo na embalagem a 

identificação do produto, peso e data 

de embalagem. 

18 

Carne Bovina em cubos tipo musculo 

congelada, proveniente de animais 

sadios, abatidos sob inspeção 

veterinária, devendo apresentar 

coloração vermelho-vivo, odor 

característico e aspecto próprio não 

amolecida e nem pegajosa. Isenta de: 

excesso de gordura, cartilagem e 

aponervose, 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 1kgou 2 

kg, contendo na embalagem a 

identificação do produto, peso e data 

de embalagem. 

Regional Kg 250 9,99 2.497,50 

19 

Cebola branca, fresca, extra, com as 

extremidades firmes, cor brilhante, 

haste bem seca. Isento de broto, 

enfermidades, lesões de origem 

física, mecânica ou biológica, 

substâncias terrosas, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, insetos, parasitas e 

larvas. 

Regional Kg 731 5,40 3.947,40 

20 

Cenoura extra AA, in natura, cor 

laranja-vivo, procedente de espécies 

genuínas e sãs, frescas, firme, lisa, 

sem rugas, de aparência fresca. 

Isento de brotos, 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 166 3,45 572,70 

21 

Cheiro verde extra, fresco, com 

coloração verde escuro, separados 

em maços padronizados, procedente 

de espécies genuínas e sãs. Isento de 

lesões de origem física, mecânica ou 

 Kg 473 4,95 2.341,35 



 

 

 

 

 
 

ESTADO DO PARÁ 

PODER EXECUTIVO 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

 
 

 

 

Rua Sete de Setembro s/n, Bairro Esplanada do Xingu, Altamira/PA, CEP: 68.372-855, Tel.: (093) 3515 1033/3153 – email: semecalt@bol.com.br 

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 

 

biológica, substâncias terrosas, 

sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície externa, insetos, 

parasitas e larvas 

22 

Corante regional, urucum em pó, 

acondicionado em embalagem 

resistente, com identificação na 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

valor nutricional, peso, fornecedor, 

data de fabricação e validade. Isento 

de sujidades, parasitas, larvas e 

material estranho. Validade mínima 

de 06 (seis) meses a contar da data de 

entrega. 

 Kg 108 4,98 537,84 

23 

Couve manteiga extra, fresca, limpa, 

com coloração verde escuro, 

separados em maços padronizados, 

proceder de espécies genuínas e sãs, 

isento de lesões de origem física, 

mecânica ou biológica, substâncias 

terrosas, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície 

externa, insetos, parasitas e larvas. 

 Kg 452 5,98 2.702,96 

24 

Extrato de tomate, Embalagem 

integra de 340g, na embalagem 

deverá constar data da fabricação 

data de validade e número do lote do 

produto. O extrato de tomate deve ser 

preparado com frutos maduros, 

escolhidos, sãos, sem pele e 

sementes. É tolerada a adição de 1% 

de açúcar e de 5% de cloreto de 

sódio. O produto deve estar isento de 

fermentações e não indicar 

processamento defeituoso. Validade 

mínima de 06 (seis) meses a contar 

da data de entrega. 

 Pct 2.054 1,98 4.066,92 

25 

Farinha de mandioca crua tipo 1, 

grupo seca, subgrupo fina, classe 

branca, obtido das raízes de 

mandioca sadias, com identificação 

na embalagem (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e 

validade. Isento de sujidades, 

parasitas, larvas e material estranho, 

não podendo apresentar-se úmida, 

fermentada ou rançosa. Validade 

mínima de 06 (seis) meses a contar 

da data de entrega. 

 Kg 1.170 6,90 8.073,00 

26 
Farinha de Trigo Especial ou de 

Primeira, fabricada a partir de grãos 
 Kg 369 3,40 1.254,60 



 

 

 

 

 
 

ESTADO DO PARÁ 

PODER EXECUTIVO 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

 
 

 

 

Rua Sete de Setembro s/n, Bairro Esplanada do Xingu, Altamira/PA, CEP: 68.372-855, Tel.: (093) 3515 1033/3153 – email: semecalt@bol.com.br 

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 

 

de trigo sãos e limpos, isentos de 

matéria terrosa e parasita e em 

perfeito estado de conservação. Não 

podendo estar úmida fermentada ou 

rançosa. Acondicionada em 

embalagem de polietileno atóxico 

transparente, contendo 01 kg, com 

identificação na embalagem (rótulo) 

dos ingredientes, valor nutricional, 

peso, fornecedor, data de fabricação 

e validade. Isento de sujidades, 

parasitas, larvas e material estranho. 

Validade mínima de 06 (seis) meses 

a contar da data de entrega. 

27 

Feijão tipo 1, branco, acondicionado 

em embalagem resistente de 

polietileno atóxico transparente, 

contendo 01 kg, com identificação na 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

valor nutricional, peso, fornecedor, 

data de fabricação e validade. Isento 

de sujidades, parasitas, larvas e 

material estranho. Validade mínima 

de 06 (seis) meses a contar da data de 

entrega. 

 Kg 83 4,95 410,85 

28 

Feijão tipo 1, carioca, acondicionado 

em embalagem resistente de 

polietileno atóxico transparente, 

contendo 01 kg, com identificação na 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

valor nutricional, peso, fornecedor, 

data de fabricação e validade. Isento 

de sujidades, parasitas, larvas e 

material estranho. Validade mínima 

de 06 (seis) meses a contar da data de 

entrega 

 Kg 1.030 4,95 5.098,50 

29 

Filé Peixe, limpo, sadio, congelado, 

íntegros, eviscerados, sem osso, 

apresentando carne firme, elástica, 

cor branca, rosada e odor 

característico. Isento de: vestígios de 

descongelamento, livre de resíduos 

de vísceras, líquido leitoso, cor 

esverdeada, odor forte e 

desagradável, parasitas, sujidades, 

larvas e qualquer substância 

contaminante. Acondicionado em 

embalagem atóxica, transparente e 

resistente, peso líquido de 1 ou 2 kg, 

contendo na embalagem a 

identificação do produto, peso, marca 

do fabricante, prazo de validade, 

 Kg 62 18,90 1.171,80 
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carimbos oficiais e selo de inspeção 

do órgão competente e data de 

embalagem. Validade mínima de 06 

(seis) meses, a contar da data de 

entrega. 

30 

Flocos a base de milho (flocão de 

milho), pré -cozido, adicionado de 

vitaminas e minerais, 1° qualidade, 

com características sensoriais 

preservadas. Acondicionado em 

embalagem de polietileno atóxica, 

resistente, contendo na embalagem a 

identificação do produto, peso, marca 

do fabricante, prazo de validade, 

carimbos oficiais e selo de inspeção 

do órgão competente e data de 

embalagem. Validade mínima de 06 

(seis) meses, a contar da data de 

entrega 

 Pct 125 2,40 300,00 

31 

Frango, limpo, não temperado, 

congelado, proveniente de aves 

sadias, abatidas sob inspeção 

veterinária, apresentando cor e odor 

característicos. Isento de: vestígio de 

descongelamento, cor esverdeada, 

odor forte e desagradável, parasitas, 

sujidades, larvas e qualquer 

substância contaminante. 

Acondicionado em embalagem de 

polietileno atóxica, resistente, 

contendo na embalagem a 

identificação do produto, peso, marca 

do fabricante, prazo de validade, 

carimbos oficiais e selo de inspeção 

do órgão competente e data de 

embalagem. Validade mínima de 06 

(seis) meses, a contar da data de 

entrega 

 Kg 3.307 7,50 24.802,50 

32 

Leite de coco - produto obtido de 

leite de coco, pasteurizado e 

homogeneizado.  Textura liquida , 

cor, aroma e odor característicos, não 

rançoso, acondicionado em 

embalagem adequada, 200 ml, com 

identificação na embalagem (rótulo) 

dos ingredientes, valor nutricional, 

peso, data de fabricação e validade. 

Isento de sujidades, parasitas, larvas 

e material estranho. Validade mínima 

de 06 (seis) meses a contar da data de 

entrega 

 Frascos 1.794 3,45 6.189,30 

33 Leite de vaca pasteurizado, cor,  Litros 26.572 2,90 77.058,80 
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aroma e odor característicos, não 

rançoso, acondicionado em 

embalagem adequada, contendo 1 l, 

com identificação na embalagem 

(rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, data de fabricação 

e validade. Isento de sujidades, 

parasitas, larvas e material estranho. 

Validade mínima de 07 (sete) dias a 

contar da data de entrega. 

34 

Maçã nacional in natura extra, sem 

apresentar avarias de casca, 

procedente de espécie genuína e sãs, 

fresca, com grau de maturação 

adequado para o consumo, sem 

apresentar avarias de casca. 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 416 5,95 2.475,20 

35 

Macarrão, do tipo espaguete, com 

ovos, acondicionado em embalagem 

resistente de polietileno atóxico 

transparente, contendo 500g ou 01 

kg, com identificação na embalagem 

(rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de 

fabricação e validade. Isento de 

sujidades, parasitas, larvas e material 

estranho. Validade mínima de 12 

(doze) meses a contar da data de 

entrega. 

 Pct 5.304 3,45 18.298,80 

36 

Macaxeira, extra AA, in natura, tenro 

(macio), graúdo, procedente de 

espécies genuínas e sãs, frescas, ter 

atingido o grau de evolução e 

maturação, polpa íntegra e firme. 

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. - in natura, 

tenro (macio), graúdo, procedente de 

espécies genuínas e sãs, frescas, ter 

atingido o grau de evolução e 

maturação, polpa íntegra e firme. 

Isento de lesões de origem física, 

mecânica ou biológica matéria 

terrosa, sujidades ou corpos 

 Kg 3.078 3,45 10.619,10 
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estranhos aderidos à superfície 

externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas. 

37 

Mamão Formosa in natura extra, 

apresentando maturação média (de 

vez), polpa firme ao toque, sem 

apresentar avarias de casca, 

procedente de espécie genuína e sã, 

fresca, sem apresentar avarias de 

casca. 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 3.692 5,90 21.782,80 

38 

Margarina com sal, com 80% de teor 

de gordura, refrigerado, não rançoso, 

acondicionado em embalagem 

resistente de polietileno, contendo 

500g. Contendo na embalagem a 

identificação do produto, marca do 

fabricante, validade, data de 

embalagem, peso líquido e selo de 

inspeção do órgão competente. 

Validade mínima de 06 (seis) meses 

a contar da data da entrega 

 Kg 1.191 5,49 6.538,59 

39 

Milharina, flocos de milho pré-

cozidos, limpo, isento de matéria 

terrosa e parasita. Não podendo 

apresentar umidade, fermentação ou 

ranço. Acondicionada em embalagem 

de polietileno atóxico, contendo 01 

kg, com identificação na embalagem 

(rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de 

fabricação e validade. Isento de 

sujidades, parasitas, larvas e material 

estranho. Validade mínima de 06 

(seis) meses a contar da data de 

entrega. 

 Pct 2.787 2,39 6.660,93 

40 

Óleo de soja vegetal, envasado em 

garrafa plástica resistente 

transparente, ou lata contendo 900 

ml, com identificação na embalagem 

(rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de 

fabricação e validade. Validade 

mínima de 12 (doze) meses a contar 

da data de entrega. 

 Frascos 1.405 3,95 5.549,75 

41 

Ovo branco de galinha, produto 

fresco de ave galinácea, tipo grande 

(50g), íntegro, tamanho uniforme e 

 Uni 19.500 0,45 8.775,00 
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cor branca, proveniente de avicultor 

com inspeção oficial, cor, odor e 

sabor característico, casca lisa, pouco 

porosa, sem manchas ou sujidades, 

sem rachaduras, isento de podridão e 

fungos. A gema deve se apresentar 

translúcida, firme, consistente, livre 

de defeito, ocupando a parte central 

do ovo e sem germe desenvolvido. A 

clara deve se apresentar transparente, 

densa, firme, espessa, límpida, sem 

manchas ou turvação e intactas. 

Acondicionado em embalagem 

resistente de papelão, plástico ou 

isopor. Contendo na embalagem a 

identificação do produto, marca do 

fabricante, validade, data de 

embalagem, peso líquido e selo de 

inspeção do órgão competente. 

Validade mínima de 20 dias a contar 

no ato da entrega. 

42 

Pão doce, tipo hot dog, peso de 50g 

cada unidade, do tipo brioche, 

preparado a partir de matérias-primas 

sãs, de primeira qualidade, isentas de 

matéria terrosa e parasitas e em 

perfeito estado de conservação. Será 

rejeitado o pão queimado ou mal 

cozido, com odor e sabor 

desagradável, presença de fungos e 

não será permitida a adição de farelos 

e de corantes de qualquer natureza 

em sua confecção. Isento de parasita, 

sujidades, larvas e material estranho. 

Acondicionado em embalagem de 

polietileno resistente e atóxico com 

10 unidades cada. Contendo na 

embalagem a identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo 

de validade, data de embalagem, 

peso líquido. Validade mínima de 05 

(cinco) dias a contar no ato da 

entrega. 

 Kg 3.900 11,95 46.605,00 

43 

Pimentão verde extra AA, in natura, 

cor verde brilhante, fresco, 

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 181 6,98 1.263,38 
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44 

Pimentinha verde extra AA, in 

natura, cor verde brilhante, fresco, 

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 91 5,90 536,90 

45 

Polpa de Fruta integral pasteurizada, 

congelada, sem adição de corantes 

artificiais e aditivos químicos, sabor 

característico e agradável. Isenta de: 

vestígio de descongelamento, odor 

forte e desagradável e qualquer 

substância contaminante. 

Acondicionada em embalagem de 

polietileno atóxico, resistente, 

transparente, peso líquido de 01 kg, 

contendo na embalagem a 

identificação do produto, peso, marca 

do fabricante, prazo de validade, 

carimbos oficiais e selo de inspeção 

do órgão competente e data de 

embalagem. Validade mínima de 12 

(doze) meses, a contar da data de 

entrega. 

 Kg 2.631 15,49 40.754,19 

46 

Polvilho doce hidratado, Grupo 

fécula da mandioca, tipo1. 

Acondicionada em embalagem de 

polietileno atóxico, resistente, 

transparente, peso líquido de 500g, 

contendo na embalagem a 

identificação do produto, peso, marca 

do fabricante, prazo de validade, 

carimbos oficiais e selo de inspeção 

do órgão competente e data de 

embalagem. Validade mínima de 12 

(doze) meses, a contar da data de 

entrega. 

 Pct 94 10,95 1.029,30 

47 

Repolho branco in natura extra, 

fresco, firme, odor característico. 

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 617 3,90 2.406,30 

48 

Sal marinho iodado refinado, 

acondicionado em embalagem 

resistente de polietileno atóxico, 

contendo 1 kg, com identificação na 

 Kg 292 1,49 435,08 
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embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

valor nutricional, peso, fornecedor, 

data de fabricação e validade. Isento 

de sujidades, parasitas, larvas e 

material estranho. Validade mínima 

de 12 (doze) meses a contar da data 

de entrega. 

49 

Tomate longa vida extra AA, in 

natura, procedente de espécies 

genuínas e sãs, frescas, polpa íntegra 

e firme, coloração uniforme, casca 

lisa e firme. 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 1.724 4,49 7.740,76 

50 

Vinagre, envasado em garrafa de 

polietileno atóxica resistente 

transparente, contendo 750 ml, com 

identificação na embalagem (rótulo) 

dos ingredientes, valor nutricional, 

peso, fornecedor, data de fabricação 

e validade. Validade mínima de 12 

meses a contar da data de entrega. 

 Frascos 863 3,40 2.934,20 

VALOR TOTAL 456.277,15 

 

1.1 - É vedado à CONTRATADA a subcontratação total ou parcial do objeto desta licitação, bem 

como sua associação com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, fusão, cisão ou 

incorporação. 

 

2 - DO PREÇO 

 

O valor total do presente contrato é de R$ 456.277,15 (Quatrocentos e Cinquenta e Seis Mil  e 

Duzentos e Setenta e Sete Reais e Quinze Centavos), conforme está especificado na Cláusula I.  

 

3 - DA DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

3.1 - Para os pagamentos devidos em função das contratações decorrentes deste PREGÃO 

PRESENCIAL, responderão por conta de recursos oriundos do tesouro municipal (recursos 

próprios) e programas, conforme dotações orçamentárias do orçamento vigente:  

 
12 361 0006 2.026 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação – SEMED. 

12 361 0008 2.039 – Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Indígena – PNAI. 

12 361 0008 2.040 – Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – Ensino Fundamental-PNAEF. 

12 361 0008 2.041 – Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – RESEX. 

12 361 0008 2.046 – Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Mais Educação Ensino Fundamental. 

12 362 0008 2.042 – Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Ens. Médio-PNAEM. 

12 365 0008 2.043 – Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar – PNAP.   

12 365 0008 2.044 – Manutenção do Programa de Alimentação Escolar de Creches – PNAEC. 

12 366 0008 2.045 – Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Ed. de Jovens e Adultos – PNAE EJA. 

12 367 0008 2.048 – Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Educação Especial PNAEE. 
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12 361 0008 2.047 – Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Mais Educação Indígena. 

 

3.3.90.30.00 – Material de consumo 

 

4 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

4.1 - Os pagamentos devidos pelo CONTRATANTE em decorrência das obrigações assumidas 

serão efetuados em até 30 (trinta) dias, da seguinte forma: 

 

4.1.1 - O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE mediante a entrega da Nota 

Fiscal, em 02 (duas) vias, no Setor de Alimentação Escolar - SEMAE, localizada na Av. 

Alacid Nunes s/n, Bairro Jardim Oriente, Altamira/PA, acompanhada dos respectivos 

pedidos e/ou Notas de Empenhos. 

 

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

documento fiscal, para aprová-lo ou rejeitá-lo. 

 

4.1.3 - 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. 

 

4.2 - 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 no fornecimento pela CONTRATADA. 

 

4.3 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se o fornecimento do 

objeto estiver em desacordo com as especificações constantes no contrato; 

 

4.4 - Poderá Prefeitura Municipal de Altamira, deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a eventuais multas e/ou indenizações devidas pela contratada. 

 

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

acordo com a legislação própria:  

 

4.5.1 - especificação correta do objeto  

4.5.2 - número da licitação e contrato;  

4.5.3 - marca e o nome comercial. 

 

5 - DA REVISÃO 

 

O presente contrato poderá ser revisto, nos termos do Art. 65, da Lei Federal n º 8.666/93. 

 

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; 
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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 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 

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 do contrato. 

 

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

condições inadequadas de fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao 

atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para manutenção das Unidades 

da Rede Municipal de Ensino ou a iminência de fatos que possam prejudicar o 

fornecimento; 

 

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 obriga-se a aceitar o acréscimo ou supressões no objeto contratual de 

até 25% (vinte e cinco por cento) do total contratado conforme preceitos legais.   

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA. 

 

7.1 - Promover a fiscalização do objeto deste Contrato, quanto ao aspecto quantitativo e qualitativo, a 

serem fornecido e entregue pelo FORNECEDOR; 
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7.2 - Registrar os defeitos, falhas e/ou imperfeições, detectadas e imediatamente comunicar o 

FORNECEDOR; 

 

7.3 - Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo FORNECEDOR; 

 

7.4 - Remeter o FORNECEDOR a nota de empenho e autorização de retirada via FAX, e-mail ou 

através de correspondência com ou sem AR; 

 

7.5 - Conduzir eventuais procedimentos administrativos de negociação de preços contratados, para fins 

de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades por descumprimento ao 

pactuado neste termo; 

 

7.6 - Efetuar pagamento a FORNECEDOR de acordo com a forma e prazo estabelecidos na Cláusula 

Segunda deste instrumento; 

 

7.6 - Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que atendidas às obrigações 

contratuais. 

 

8 - DA RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS 

 

8.1 - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes, direta ou indiretamente, da execução do presente contrato e ainda por multas 

que vierem a ser aplicadas por infração aos dispositivos legais, regulamentares e contratuais, por 

parte da CONTRATADA, ou em virtude de qualquer ato ou omissão de seus prepostos 

subcontratados. 

 

8.2 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos especificados nesta 

cláusula, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto do contrato ou restringir a apropriação do resultado alcançado. 

 

9 - DA EMISSÃO DE REQUISIÇÕES E FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO: 

 

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

EDUCAÇÃO DE ALTAMIRA Contratante, mediante nomeação do servidor Sr. JEFERSON 

MAIKO LINS MENDES – Matricula: 04155, Portaria nº. 007/2018 designada para este fim, nos 

termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

 

9.1.1 – O servidor designado 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, de modo que sejam cumpridas integralmente as 

condições estabelecidas neste Contrato; 

 

II - comunicar eventuais falhas no fornecimento, cabendo à CONTRATADA adotas 

as providências necessárias; 

 

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

fatos relevantes relacionados com o fornecimento; 
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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 exercida pela CONTRATADA não excluirá ou reduzirá a 

responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto 

contratual 

 

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 
 

10.1 - Executado o objeto contratual, será ele recebido em conformidade com as disposições 

contidas no Art. 73, Inciso I e II, da Lei nº 8.666/93. 

 

10.2 - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo 

com as condições contratuais. 

 

11 - DA RESCISÃO 

 

11.1 - Constituem motivo para a rescisão do presente contrato as hipóteses previstas no Art. 78, da 

Lei Federal nº 8.666/93. 

 

12 - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE EM CASO DE RESCISÃO 

 

12.1 - Na hipótese de rescisão administrativa do presente contrato, a CONTRATADA reconhece, 

de logo, o direito do CONTRATANTE de adotar, no que couber, a seu exclusivo critério, as 

medidas prevista no Art. 80, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

13 - DAS SANÇÕES 

 

13.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

13.1.1 - não assinar o contrato quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

13.1.2 - apresentar documentação falsa; 

13.1.3 - deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

13.1.4 - ensejar o retardamento da execução do objeto; 

13.1.5 - não mantiver a proposta; 

13.1.6 - cometer fraude fiscal; 

13.1.7 - comportar-se de modo inidôneo. 
 

13.2 - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições 

de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 

qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
 

13.3 - O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 

13.3.1 - Arts. 86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666/1993: 

13.3.1.1 - advertência por escrito; 

13.3.1.2 - multas: 
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13.3.1.3 - Pela inexecução parcial ou total será aplicada multa de 5%(cinco por cento) do 

valor da obrigação descumprida após regular processo administrativo, sem prejuízo das 

sanções aplicadas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, podendo, a critério da 

Administração, não mais ser aceito o fornecimento; 
 

13.3.1.4 - Inexecução total – multa no percentual de 15% (quinze por cento), calculada sobre 

o valor global do contrato. 
 

13.3.2 - Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Altamira e 

descredenciamento no Cadastro Municipal, pelo prazo de até cinco anos; 
 

13.4 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 
 

13.5 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 

procedimento previsto na Lei Federal nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 

1999. 

 

13.6 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

 

13.7 - Se houver aplicação de multa, esta será descontada de qualquer fatura ou crédito existente na 

Prefeitura Municipal de Altamira – Pará, em nome da CONTRATADA e, caso seja a mesma de 

valor superior ao crédito existente, a diferença ser cobrada administrativa ou judicialmente. 

 

13.8 - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa licitante de 

ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto ao 

CONTRATANTE, decorrentes das infrações cometidas. 
 

13.9 - Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso no fornecimento decorrer de caso 

fortuito ou motivo de força maior. 
 

13.10 - Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à 

autoridade superior àquela que aplicou a sanção. 
 

14 - DA LICITAÇÃO 
 

Para a presente contratação, foi realizada licitação na modalidade Pregão Presencial registrado sob o 

nº 003/2019. 
 

15 -  DA VIGÊNCIA 
 

O presente contrato terá a duração de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, podendo ser 

modificado após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo. 
 

16 - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA 
 

A CONTRATADA declara, no ato de celebração do presente contrato, estar plenamente habilitada 

à assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante a execução do 
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contrato, todas as condições de qualificação, habilitação e idoneidade necessárias ao perfeito 

cumprimento do seu objeto. 
 

17 - DO FORO 
 

As partes elegem o foro da Comarca de Altamira/PA, com renúncia a qualquer outro, para dirimir 

dúvida ou questões não resolvidas administrativamente. 
 

E por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente contrato em 03 

(três) vias de igual teor e forma, para todos os efeitos legais. 
 

Altamira/PA, 30 de janeiro de 2019. 
 

 

 
_____________________________________ 

RONI EMERSON HECK 

Secretário Municipal de Educação  

CONTRATANTE 

 

 

 

____________________________________ 

CASTANHA & CASTANHA LTDA  

Costante Jair Severnini  

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 
 

 
 

 

1 - ________________________________________________________ - CPF: ___________________________________ 
 
 

 

 

2 - ________________________________________________________ - CPF: ___________________________________ 
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