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CONTRATO Nº 012/2021 

Termo de contrato para aquisição de 

gêneros alimentícios em forma de kits de 

alimentação escolar para distribuição aos 

alunos matriculados na rede municipal de 

ensino do Município de Terra Alta/PA, que 

fazem entre si a Prefeitura Municipal de 

Terra Alta, Secretaria de Educação e a 

empresa Cajado Comércio de Alimentos 

Eireli. 

PREAMBULO 

Pelo presente instrumento, de um lado O MUNICÍPIO DE TERRA ALTA, por 
intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PA, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 34.823.518/0001-47, com sede na Av. Jarbas Passarinho, 123 – 
Centro – Terra Alta – PA, CEP: 68.773-000, representada legalmente pelo Exmo. 
Prefeito Municipal Sr. Elinaldo Matos, da Silva, portador do RG n° 4508186, PC/PA 
e do CPF nº 362.138.532-00, residente e domiciliado neste Município, em conjunto 
com a Secretaria de Educação inscrita no CNPJ: 23.567.543/0001-90, com sede 
neste município, representada legalmente pela Secretária Municipal de Educação, 
Sra. Silvia Maria Alves Sampaio, portador do RG nº 3621460, PC/PA, inscrito no CPF 
sob o nº 681545852-00, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a 
empresa Cajado Comércio de Alimentos Eireli, doravante denominada 
CONTRATADA, inscrita no CNPJ nº 32.163.746/0001-02 com sede na Tv. Cacilda 
Possidônio do Nascimento, X1-22, Estrela, Castanhal-Pará, CEP: 68.742-238, e-
mail: cajadocomercio@hotmail.com contato (91) 98809-4540, neste ato 
representado pelo Sr. Rogers Marques Carneiro Cajado, portador do RG nº PC/MA 
e do CPF nº 023.576.643-71, têm entre si o presente contrato celebrado em 
observância à Lei 8.666/93 e em decorrência da DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 
002/2021 – SEMED, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
1.1. Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios em forma de 
kits de alimentação escolar para distribuição aos alunos matriculados na rede 
municipal de ensino do Município de Terra Alta/PA. 
1.2. Especificação: 

 

Item Descrição Unid. Quant. Marca 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

01 
Arroz Branco Tipo I, 
pacote com 1 Kg. 

kg 1.665 Milanez 4,64 7.725,60 

mailto:cajadocomercio@hotmail.com
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02 
Açúcar Cristal, pacote de 
1 Kg. 

kg 1.665 Cauaxi 3,00 4.995,00 

03 
Feijão carioca, pacote 
de 1 Kg. 

kg 1.665 
Ver-o-
peso 

7,89 13.136,85 

04 

Café torrado moído 
tradicional, pacote com 
250g – 01kg 
correspondente à 04 
pacote. 

kg 417 Maratá 17,76 7.405,92 

05 

Leite em pó Integral, 
pacote com 200g – 01 kg 
correspondente à 05 
pacote de 200g 

kg 333 ccgl 29,28 9.750,24 

06 
Biscoito Salgado 
amanteigado pacote 
com 400g. 

Pct. 1.665 Vitoria 3,27 5.444,45 

07 

Sardinha em óleo 
comestível, lata com 
125g – 01 kg 
corresponde à 08 latas. 

kg 209 Palmeira 27,98 5.847,82 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO. 

2.1 O Valor Total do presente contrato é de R$ 54.305,98 (Cinquenta e Quatro Mil 
Trezentos e Cinco Reais e Noventa e Oito Centavos). 
2.2. Os preços a serem pagos estão de acordo com a proposta apresentada pela 
Contratada, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, 
encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas 
inerentes ao fornecimento. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
3.1. Com vistas a atender as despesas previstas no presente contrato, o 
CONTRATANTE destaca recursos através da seguinte dotação orçamentária: 
12.306.0251.2.087 – Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - 
PNAE.  3.3.90.39.00 – Material de Consumo. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
4.1. Pelo fornecimento dos produtos a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA em 
até 30 dias após o fornecimento do objeto acompanhados de Nota Fiscal. 
4.2 O pagamento será efetuado à CONTRATADA através de transferência bancária 
diretamente na conta da CONTRATADA, vedada transferências para outras contas. 
4.3 O pagamento será efetuado mediante: 

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede da CONTRATADA, através de Certidões expedidas pelos 
órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na 
própria certidão; 

b) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
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- FGTS (art. 27, a, Lei n° 8.036/90), através da apresentação do CRF – 
Certificado de Regularidade do FGTS; 

c) Prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social-
INSS (art. 195, § 3°, da Constituição Federal), através da apresentação da CND 
– Certidão Negativa de Débito. 

d) Prova de situação regular perante o Tribunal Superior do Trabalho (Lei 
n°12.440/11). 

e) Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que 
impeça a liquidação da despesa, esta ficará com o pagamento pendente 
até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras 
necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus ao 
CONTRATANTE. 

f) No caso de pendência de liquidação de obrigações pela CONTRATADA, 
em virtude de penalidades impostas, a CONTRATANTE poderá 
descontar de eventuais faturas devidas ou ainda, quando for o caso, 
cobrada judicialmente. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO 
5.1 O presente contrato poderá ser alteração, nos termos do Art. 65, da Lei nº 
8.666/93. 
 

CLAÚSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES 
6.1. DA CONTRATANTE: 
a) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA, às suas dependências para 

entrega dos produtos;  
b) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 

solicitados pela empresa;  
c) Efetuar inspeção com a finalidade de verificar o fornecimento do produto e o 

atendimento das exigências;  
d) Exercer fiscalização do contrato podendo sustar, recusar, produto que não esteja 

de acordo com as condições e exigências especificadas neste Termo; 
e) Comunicar e Notificar a empresa qualquer falha verificada no cumprimento do 

objeto especificado.  
f) Cumprir e fazer cumprir o disposto nas disposições deste Termo, podendo 

aplicar as penalidades previstas em lei pelo não cumprimento das obrigações 
estabelecidas;  

g)   Efetuar o pagamento do preço previsto nos termos contratuais; 
h) Designar, formalmente, o servidor (ou comissão de, no mínimo, 3 três membros, 

na hipótese do § 8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93) responsável pela fiscalização 
dos contratos, por meio de termo circunstanciado que comprove o fornecimento 
dos produtos adquiridos. 

 

6.2 - DA CONTRATADA: 
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a) Fornecer os produtos estabelecidos neste termo, de acordo com as condições e 
prazos propostos e executá-los dentro do período de vigência contratual;   

b) Providenciar, no prazo de 02 (dois) dias, correção das deficiências apontadas 
pelo setor competente do Contratante;  

c) Facilitar as ações do fiscal do contrato, fornecendo informações ou promovendo 
acesso à documentação, atendendo prontamente às observações e exigências 
por ele apresentadas; 

d) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
em processo regular de licitação, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da 
Lei Nº 8.666/93 e alterações; 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FORMA, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
7.1 A entrega será conforme especificada na ordem de fornecimento, de forma única. 
Os produtos, deverão ser entregues no prédio da Secretaria de Educação, localizada 
na Av. Jarbas Passarinho, 370 – Bairro Centro – Terra Alta/Pa. 
7.2 O prazo de fornecimento dos produtos será de no máximo de até 05 (cinco) dias, 
contados a partir do dia subsequente à emissão da ordem de fornecimento/nota de 
empenho. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 
8.1. O fornecimento do objeto será acompanhado e fiscalizado por servidor 
designado cabendo a ele: 
8.1.1 Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, tempestivamente, todas as 
providências necessárias ao bom andamento do contrato. 
8.1.2. Documentar as ocorrências havidas, em registro próprio, firmado juntamente 
com o preposto da CONTRATADA. 
8.1.3. Emitir relatórios em todos os atos da CONTRATANTE relativos à execução do 
contrato, em especial aplicação de sanções ou alteração do contrato. 
8.1.4. Comunicar a autoridade competente, no caso de inobservância pela 
CONTRATADA de qualquer exigência sua relativa às obrigações contratuais. 
8.1.5 A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir ou substituir, no total ou em 
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou de materiais empregados. 
 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
9.1. Constituem motivo para rescisão do presente contrato as hipóteses previstas no 
Art. 78, da Lei nº 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES 
10.1 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a empresa contratada 
à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições: 
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10.1.1 – Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, 
a incidir sobre o valor total do contrato, ou sobre o saldo, caso o contrato encontre-
se parcialmente executado; 
10.1.2 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei Federal nº. 
8.666/93; 
10.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes 
sanções ao contratado: 
a) Advertência; 
b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) 

sobre o saldo contratual; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Pública Municipal, direta ou indireta, por prazo não superior 
a 02 (dois) anos; 

d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, Direta 
ou Indireta, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de outras sanções 
legais.  

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
em toda a Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base na alínea “c”. 

§ 1º. Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas “c”, “d” e “e”, a 
autoridade competente submeterá sua decisão ao Prefeito Municipal, a fim de que, 
se confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública Municipal. 
§ 2º. Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo 
Prefeito Municipal, competirá a Secretaria Municipal de Educação, por intermédio de 
sua autoridade competente, decidir sobre a aplicação ou não das demais 
modalidades de sanção. 
10.3 – As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular 
processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-
se as seguintes regras: 

a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão Secretaria 
Municipal de Educação deverá notificar o contratado; 

b)  A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso 
de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do contratado reputada como 
infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende 
aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa; 

c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da notificação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em 
que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, 
ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93; 

d) O contratado comunicará ao órgão (Secretaria de Administração) as mudanças 
de endereço ocorridas no curso da vigência deste contrato, considerando-se 
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eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência 
da comunicação; 

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua 
apresentação, o órgão (Secretaria de Administração) proferirá decisão 
fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de 
recurso do contratado, que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 
8.666/93; 

f) O recurso administrativo a que se refere à alínea anterior será submetido à 
análise da Assessoria Jurídica. 

10.4 – Os montantes relativos às multas moratórias e compensatórias aplicadas pela 
Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores 
devidos ao contratado; 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA  

11.1 O presente contrato terá sua vigência do dia 28 de abril de 2021 até o dia 31 de 
maio de 2021. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

13.1. As partes elegem o foro da Comarca de Terra Alta/PA, com renúncia a qualquer 
outro, para dirimir quaisquer controvérsias ou questões não resolvidas 
administrativamente. 
 

Terra Alta - PA, 27 de abril de 2021. 

 

 

Elinaldo Matos da Silva 

Prefeito Municipal de Terra Alta 

 

 

 

Silvia Maria Alves Sampaio 

Secretária Municipal de Educação 

 

 

Cajado Comércio de Alimentos Eireli 
 CNPJ nº 32.163.746/0001-02 
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