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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº22-0429-007-PMA 

INEXIGIBILIDADE Nº 016/2022 

 
INSTRUMENTO    CONTRATUAL     para: Contratação de 

empresa de consultoria técnica especializada para promover a 

implantação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) no 

município de Altamira, estado do Pará. Tendo como objetivo 

realizar a estruturação, implantação e consolidação do 

Serviço de Inspeção Municipal (SIM) no município de 

Altamira, Estado do Pará. Entre a Prefeitura Municípal de 

Altamira – através da Secretaria Municipal de Agricultura, a 

empresa ALIMENTO SEGURO CONSULTORIA E 

TREINAMENTOS LTDA. 
 

 

 

CONTRATANTE 

 

O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA (PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA), através da 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, através da pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 

sob o nº 05.263.116/0001-37, sediada na Rua Otaviano Santos nº. 2288 – Bairro Sudam I – CEP. 68.371.250 – 

Altamira – Pará, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo Sr. 

Claudomiro Gomes da Silva – Prefeito Municipal. 

 

CONTRATADA 

 

A empresa ALIMENTO SEGURO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado interno, inscrito no CNPJ/MF n.º 04.377.790/0001-80, com sede na Tv 01, Conjunto COHAB 

Gleba III, Edifício Empresarial O e S, sala 16, Castanheira, Belém-PA, CEP:66.645-880, e-mail: 

alimeto_seguro@yahoo.com.br ,  doravante denominada CONTRATADA neste ato representada por 

neste ato representada pelo senhor, Alberto Osvaldo Anders, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado  

no Conjunto Maricá, Bloco 5, apartamento 201, Parque Guajará, Belém- PA, portadora do RG n.º 2210612 

SSP-PA e  CPF n.º 295.794.142-20. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO: 

1. Contratação de empresa de consultoria técnica especializada para promover a implantação do Serviço de 

Inspeção Municipal (SIM) no município de Altamira, estado do Pará. Tendo como objetivo realizar a 

estruturação, implantação e consolidação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) no município de Altamira, 

Estado do Pará. 

 

     1.2 O CONTRATADO obriga-se em face do presente instrumento, a prestar serviços profissionais de   consultoria 

técnica especializada bem como: 

PARTES 
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1.3. Observar e atender as etapas e prazos estabelecidos no cronograma de execução do contrato; 

1.4. Considerar somente a área de influência do município, assim como os empreendimentos a serem 

beneficiados; 

1.5.  Realizar a mobilização de todo o público-alvo antes da realização de cada etapa e ação do contrato; 

1.6. Aplicar documentos que comprovem a realização de cada etapa do contrato, sendo estes: 

a) Listas de frequência contendo etapa do Contrato, datas, responsável pela realização 

da ação, nome completo da pessoa atendida, número do CPF, assinatura, instituição 

que pertence, e outras informações complementares; 

b) Documentos de recebimento de produtos gerados pelas consultorias, incluindo data, 

responsável pelo recebimento, produto (s) recebido (s), consultor responsável pela 

entrega. Todos em papel timbrado da Contratada. 

1.7.  Elaborar os Regulamentos de Inspeção de Alimentos incluindo as seguintes áreas temáticas: 

a)Produtos de Origem Animal; 

b)Produtos de Origem Vegetal; 

c)Insumos Agrícolas; 

d)Insumos Pecuários. 

 

1.8.  Para a realização das capacitações dos Fiscais e Funcionários de Inspeção, a Contratada deverá 

providenciar todos os materiais necessários cada evento. Isto irá incluir notebooks, equipamento 

multimídia de projeção de Slides, Cartilhas de Treinamento, e outros recursos que se façam 

necessários para a realização dos eventos; 

1.9.  Todas as ações realizadas nos trabalhos de campo deverão ser registradas fotograficamente, e 

posteriormente descritas detalhadamente nos relatórios apresentados; 

1.10.  Todos os documentos que servirão de base para a implantação e funcionamento do SIM 

deverão levar em consideração as diretrizes federais e estaduais em vigor, não podendo de nenhuma 

forma ir de encontro a estas, o que poderá inviabilizar futuras ações para a adesão ao Serviço Único 

de Atenção a Sanidade Agropecuária (SUASA) e/ou à Lei n° 7.565, de 25 de outubro de 2011 

(Alimentos Artesanais); 

1.11. Os documentos que servirão de base para a implantação e funcionamento do SIM (minutas de 

lei, regulamentos, procedimentos operacionais inerentes ao SIM e cartilhas orientativas para os 

empresários) deverão ser produzidos em qualidade de gráfica e gravados em mídia removível. Não 

serão objeto desse contrato a reprodução gráfica dos materiais. 

1.12. As ações objeto desse contrato serão executadas no município de Altamira. 

1.13.  A Contratada deverá indicará um coordenador para o desenvolvimento do Contrato como um 

todo, assim como os outros consultores para cada atividade técnica específica, fornecendo ao 

Contratante os nomes e qualificações profissionais de toda a equipe técnica; 

1.14. A coordenação das atividades técnicas do Contrato deve ser feita em função das determinações 

do Contrato de implantação do SIM no município de Altamira; 

1.15.  O Contrato completo, constituído por todas as etapas específicas devidamente harmonizadas 

entre si, deverá ser coordenado por um especialista em Inspeção de Alimentos, o qual deve fazer 

parte do quadro societário da Contratada ou por estar contratado em regime de CTPS e apresentar 

documento comprobatório de sua especialidade; 

1.16.  A Contratada deverá contar com equipe de profissionais habilitados, nas várias modalidades 

envolvidas, os quais devem apresentar comprovação de qualificação profissional em sua área afim; 
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1.17.  A Contratada deverá responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e 

acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao 

pessoal alocado nos serviços objeto do contrato. 

 

1.18.  A Contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar todos os serviços 

objeto do contrato, salvo os serviços abaixo elencados: 

1.18.1. Editoração de fotografia e vídeo; e 

1.18.2. Serviços de diagramação gráfica. 

 

2. ETAPAS DO CONTRATO: O Contrato de estruturação e implantação do SIM deverá ser executado em 

7 (sete) etapas sucessivas, a saber: 

2.1 Etapa 1 – Diagnóstico para levantamento de empresas que serão beneficiadas com a implantação do 

Serviço de Inspeção Municipal – SIM: 

2.1.1. Nessa etapa a Contratada irá aplicar um diagnóstico em até 30 (trinta) micro e pequenas indústrias 

de processamento de produtos de origem animal e vegetal instaladas no município de Altamira – Pará para 

levantamento da situação e condições higiênico-sanitárias destes empreendimentos; 

2.1.2. Trata-se de uma atividade de pesquisa “in loco” em cada estabelecimento visitado, a qual será 

aplicada através de questionário estruturado por meio de entrevista junto aos empresários ou representantes 

legais dos empreendimentos que produzem e/ou comercializam produtos de origem animal ou vegetal; 

2.1.3. O formulário deverá ser composto das seguintes áreas temáticas: dados cadastrais do 

estabelecimento e representante, ramo de atividade, capacidade produtiva e atual, número de colaboradores 

envolvidos, condições estruturais, condições higiênico-sanitárias, entre outras. 

2.2. Etapa 2 – Elaboração das minutas do Projeto de Lei do SIM  

2.2.1. Nessa etapa a Contratada irá elaborar uma minuta do Projeto de Lei que deverá ser apresentada 

na Câmara de Vereadores do município de Altamira - Pará para que seja instituído o Serviço de Inspeção 

Municipal – SIM; 

622.2. A Contratada deverá prestar aos vereadores todos os esclarecimentos necessários e que forem 

requisitados em relação a minuta do Projeto de Lei do SIM e respectivos regulamentos; 

2.2.3. Caso o município já possua a lei aprovada, o seu conteúdo deverá ser analisado, com o objetivo 

da equipe técnica da Contratada propor mudanças, caso seja julgado necessário. 

2.3. Etapa 3 – Elaboração dos textos legais e normativos para o SIM 

2.3.1. A Contratada, através de sua equipe técnica, deverá envolver pesquisas nas legislações sanitárias 

de alimentos e ambientais, além de lançar mãos de suas habilidades cognitivas sobre o assunto para a elaboração 

dos documentos normativos do funcionamento do SIM; 

2.3.2. A Contratada deverá levar em consideração que os textos desenvolvidos não poderão ser 

contraditórios ao que já está determinado pelas legislações federais e estaduais; 
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2.3.3. A Contratada deverá incluir tópico ou capítulo que trate da regularização de micro e pequenas 

indústrias da agricultura familiar, com exigências compatíveis com o nível mínimo de investimentos necessários 

para atender às Boas Práticas de Fabricação (BPF) e as diretrizes de caráter ambiental em vigor. 

2.3.4. Deverão ser elaborados os seguintes textos normativos: 

a)  Normativas para produtos de origem animal; 

b)  Normativas para produtos de origem vegetal; 

c)  Normativas para insumos agrícolas; 

d)  Normativas para insumos pecuários; 

e)  Requisitos para registro e funcionamento junto ao SIM; 

f)  Procedimentos Operacionais e Privativos da Fiscalização Municipal; 

g)  Definição de Sanções e Penalidades do SIM; 

h) Desenvolvimento dos Modelos de Selo do Serviço de Inspeção Municipal, levando em consideração 

cada categoria de produto a que se destine e ao município em que esteja vinculado; 

i)  Incluir em cada normativa as diretrizes referentes ao registro, funcionamento e outros textos 

direcionados à regularização da agroindústria da agricultura familiar. 

2.3.5. Após a elaboração e de cada texto legal, os mesmos devem ser encaminhados aos gestores do 

município de Altamira – Pará para a apreciação necessária, fato que poderá resultar na sugestão de mudanças 

ou validação daqueles. 

2.4. Etapa 4 – Elaboração de modelos de projetos para pequenas indústrias de alimentos e bebidas 

2.4.1. A Contratada irá elaborar 10 (dez) modelos de projetos e estes deverão estar em conformidade 

com a lei e regulamentos do SIM; 

2.4.2. Os projetos a serem elaborados serão os seguintes: 

a) 1 modelo de abatedouro frigorífico de aves; 

b) 1 modelo de unidade de beneficiamento de carne e produtos cárneos; 

c) 1 modelo de unidade de beneficiamento de pescado e produtos de pescado; 

d) 1 modelo de unidade de beneficiamento de ovos e derivados; 

e) 3 modelos de unidade de beneficiamento de leite e derivados; 

f) 2 modelos de queijaria; 

g) 1 modelo de unidade de beneficiamento de produtos de abelhas. 
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 2.4.3. As plantas deverão seguir as seguintes especificações: 

a) Planta baixa de cada pavimento com os detalhes de equipamentos; 

b) Planta hidrossanitária; 

c) Planta da fachada com cortes longitudinal e transversal; 

d) Planta com setas indicativas do fluxo de produção e de movimentação de colaboradores. 

 

2.5. Etapa 5 – Capacitação do corpo técnico que irá atender ao Serviço de Inspeção Municipal – SIM 

2.5.1. Nesta etapa serão realizadas as capacitações referentes aos procedimentos operacionais inerentes 

ao serviço de fiscalização do SIM. 

2.5.2. Este processo deverá ser implementado em 20 horas de instrutoria para o município atendido. 

2.5.3. Deverão ser capacitados os fiscais e os agentes de inspeção indicados pelo município. 

2.5.4. Os treinamentos deverão incluir os seguintes temas: 

a)  Normativas para produtos de origem animal; 

b)  Normativas para produtos de origem vegetal; 

c)  Normativas para insumos agrícolas; 

d)  Normativas para insumos pecuários; 

e)  Requisitos para registro e funcionamento junto ao SIM; 

f)  Procedimentos Operacionais de Privativos da Fiscalização Municipal; 

g)  Sanções e Penalidades do SIM; 

h) Utilização dos Selos do Serviço de Inspeção Municipal, levando em consideração cada categoria de 

produto a que se destine; 

i)  Metodologia que envolve as Cartilhas Orientativas sobre o Serviço de Inspeção Municipal, para 

divulgação junto à população local de cada município; e 

j)  Normativas referentes ao registro e funcionamento da agroindústria na agricultura familiar. 

2.6. Etapa 6 – Acompanhamento e orientação do corpo técnico na realização das atividades do Serviço de 

Inspeção Municipal – SIM: 

2.6.1. A contratada deverá realizar o acompanhamento e orientação do corpo técnico na realização das 

atividades do Serviço de Inspeção Municipal – SIM, incluindo a análise das solicitações de ingresso no SIM 

por parte dos empreendimentos locais em conformidade com as legislações e normativas aprovadas; 

2.6.2. Execução de 80 horas de atendimento no acompanhamento e orientação ao corpo técnico do SIM, 

a ser distribuído entre os empreendimentos interessados. 
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2.7. Etapa 7 – Elaboração de manuais, cartilhas e campanhas para divulgação e fortalecimento das 

atividades do Serviço de Inspeção Municipal – SIM. 

2.7.1 A contratada deverá elaborar os seguintes materiais: 

a) 1 modelo de manual para o processo de registro no Serviço de Inspeção Municipal – SIM; 

b) 1 modelos de cartilha ilustrativa orientando os interessados de como proceder para ingressar no SIM; 

c) 8 modelos de e-cards para divulgação nas redes sociais do município de Altamira – Pará; 

6.7.2 Os serviços na elaboração desses materiais compreendem somente o design gráfico, não 

abrangendo a reprodução gráfica dos materiais.  

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

2.1 - Este contrato fundamenta-se no art. 25, II, §1º c/c ART. 13 e 26 – CAP e no parágrafo único do mesmo 

artigo, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO 

CONTRATADO  

 

3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidos neste termo contratual; 

3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do (a) 

CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato; 

3.3. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, 

especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução 

dos serviços; 

3.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato. 

3.5. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pelo (a) 

CONTRATANTE; 

3.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § 1º, do art. 

65, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

3.7. Desempenhar os serviços ora contratados e enumerados na Cláusula Primeira, com todo zelo, diligência e 

honestidade, observada a legislação vigente, resguardando os interesses da Contratante, sem prejuízo da 

dignidade e independência profissional. 

3.8. Prestar o serviço ora contratado conforme demanda da administração municipal, o que poderá ocorrer no 

próprio Município de Altamira, e em outros órgãos em que seja necessário diligenciar a fim de cumprir o escopo 

do contrato. 

3.9. Os serviços contratados serão prestados pelos sócios e pela equipe técnica do Contratado (quando for o 

caso) sob a supervisão e coordenação exclusiva daqueles. 

3.10. O Contratado não se responsabiliza pelas consequências de quaisquer informações ou declarações 

inidôneas ou incompletas que lhe forem apresentadas, bem como por omissão própria da Contratante ou 

decorrente de desrespeito às orientações prestadas. 
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3.11. O Contratado deverá utilizar empregados habilitados e com conhecimentos necessários dos serviços a 

serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor. 

3.12. O Contratado deverá relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestação dos serviços. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

 

4.1. A CONTRATANTE se obriga a proporcionar ao CONTRATADO todas as condições necessárias ao pleno 

cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei Federal nº 8.666/93 

e suas alterações posteriores; 

 

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 

 

4.3. Comunicar ao CONTRATADO toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto 

contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

 

4.4. Providenciar os pagamentos à CONTRATADO à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas 

pelo Setor Competente. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO 

5.1. Conforme artigo 67, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, a locação de 

imóvel contratada será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da 

CONTRATANTE, na qualidade de Fiscal do Contrato, com atribuições específicas, especialmente, designado  

5.2. A CONTRATANTE indica como fiscal do contrato o(a) sr(a) Gildo Rabelo Normandes, inscrito no CPF 

n°:596.453.002–82 ,  o qual fica responsável por fiscalizar a execução deste contrato. 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA PUBLICAÇÃO 

 

6.1 O início da prestação dos serviços será em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato. O prazo de 

vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura, podendo, por interesse da 

Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos 

do inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993. 

6.2 - A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

6.3 - Toda prorrogação será precedida de avaliação. 

6.4 - O contrato não poderá ser prorrogado quando: 

6.4.1 - A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa ou impedida de licitar ou contratar no âmbito de 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou 

municipal, enquanto perdurarem os efeitos; 

6.4.2 - A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação, qualificação exigidas neste processo. 

6.2- Administração Pública do Município de Altamira providenciará a publicação do resumo deste contrato nos 

termos da Lei Federal nº 8666/93. 
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CLÁUSULA SETIMA - DA RESCISÃO 

7.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal nº 

8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo (a) CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 

(cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

 

8.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na 

execução do objeto deste contrato, submeter-se-á ao CONTRATADO, sendo-lhe garantida plena defesa, as 

seguintes penalidades: 

 

 -    Advertência; 

 -    Multa; 

 - Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com a CONTRATANTE, 

impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

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

perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que 

aplicou penalidade; 

8.2. A multa prevista acima será a seguinte: 

 

 -    Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou 

descumprimento de alguma das cláusulas contratuais; 

8.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do 

interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

8.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido como renda para o Município, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis a contar da data da notificação, podendo a CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião 

do pagamento, se julgar conveniente; 

8.5. O pagamento da multa não eximirá ao CONTRATADO de corrigir as irregularidades que deram causa à 

penalidade; 

8.6. A CONTRATANTE deverá notificar ao CONTRATADO, por escrito, de qualquer anormalidade 

constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis; 

8.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão 

aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da autoridade 

competente da CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que 

foram aplicadas. 

 

CLÁUSULA NONA - DO VALOR E REAJUSTE 

 

9.1 - O valor global é de R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais), que deverão ser pagos obedecendo o 

cronograma de pagamento, mediante apresentação dos produtos de cada etapa, conforme tabela a baixo, a ser 

pago até o dia 10 de cada mês diretamente ao CONTRATADO mediante crédito em seu nome no Banco do 

Brasil, Agência 3860-1, Conta Corrente 41300-3, segundo as autorizações expedidas pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ALTAMIRA e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente 
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atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida. 

 

Discriminação das Atividades Unidade Quant 
Valor Unid 

R$ 
Valor Total R$ 

ATIVIDADE 1:  Realizar diagnóstico para levantamento de 
empresas que serão beneficiadas com a implantação do 

Serviço de Inspeção Municipal – SIM e situação em que se 
encontram e apresentar os resultados às partes 
interessadas, propor melhorias e ações necessárias. 

Unid 1 28.000,00 28.000,00 

ATIVIDADE 2:  Elaborar Projeto de Lei para implantação 

do Serviço de Inspeção Municipal – SIM, compreendendo a 
minuta do projeto, apresentação, esclarecimentos e 
encaminhamento para os tramites legais. 

Unid 1 12.000,00 12.000,00 

ATIVIDADE 3:  Elaboração das normativas e regulamentos 
do Serviço de Inspeção Municipal – SIM. 

Unid 1 18.000,00 18.000,00 

ATIVIDADE 4:  Elaboração de modelos de projetos para 
pequenas indústrias de alimentos e bebidas. 

Unid 10 3.000,00 30.000,00 

ATIVIDADE 5:  Capacitação do corpo técnico que irá 
atender ao Serviço de Inspeção Municipal – SIM. 

Horas 20 250,00 5.000,00 

ATIVIDADE 6:  Acompanhamento e orientação do corpo 
técnico na realização das atividades do Serviço de Inspeção 
Municipal – SIM. 

Horas 80 250,00 20.000,00 

ATIVIDADE 7:  Elaboração de manuais, cartilhas e 
campanhas para divulgação e fortalecimento das 
atividades do Serviço de Inspeção Municipal – SIM. 

Unid 1 16.000,00 16.000,00 

 Total Geral R$ 129.000,00 

 

 

Parágrafo Primeiro - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre de ato ou fato atribuível ao 

CONTRATADO, aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto 

resultante da multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, repetindo-

se a operação a cada mês de atraso. 

 

Parágrafo Segundo - O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, pela variação do Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA ocorrida nos últimos 12 (doze) meses, e, caso o referido 

índice venha a se tornar inaplicável em virtude de disposição legal ou, por qualquer outro motivo, seja 

impossível a sua utilização, será utilizado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. 

 

CLÁUSULA DECIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

10.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento da CONTRATANTE, na dotação 

orçamentária abaixo, no valor global de R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais), ficando o saldo 

pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja 

necessário. 



 
Estado do Pará 

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
   
       
 

   

 

Dotação 2022: 

Órgão:  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 

DOTAÇÃO: 04 122 0002 2.002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do 

Prefeito.  

04 122 0004 2.016 - Manutenção da Secretaria Municipal de 

Administração e Finanças.  

Natureza da 

Despesa: 

CALASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. 

pessoa jurídica  

Fonte do 

Recurso 

FONTE 15000000 Recursos não vinculados de impostos  

17090000 Transferência da União de recursos hídricos 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 

11.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, 

desde que haja interesse da Administração da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES 

 

12.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei Federal nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, 

teoria geral de contratos e disposições de direito privado. 

 

12.2 - Fica eleito o Foro do Município de Altamira, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste 

Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente. 

 

12.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente 

termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes 

contratantes e pelas testemunhas abaixo. 

                                                                            

Altamira/PA, 29 de abril de 2022. 

 

 

__________________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 



 
Estado do Pará 

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
   
       
 

   

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA 
Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

 

 

_____________________________________________ 

ALIMENTO SEGURO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA 

CNPJ/MF n.º 04.377.790/0001-80 

ALBERTO OSVALDO ANDERS  

CPF : 295.794.142-20 

CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

                                                                                  

1.________________________________      2._________________________________ 
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