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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 050.2017/GAB/PMSMP/PA
CHAMADA PÚBLICA (DISPENSA DE LICITAÇÃO) Nº. 7/2017-030502
CONTRATO nº 20170735-SEMEC

TERMO DE CONTRATO ENTRE O FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME E A
COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES
RURAIS DE SANTA MARIA DO PARÁ, CONFORME
ABAIXO SE DECLARA.

A P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S A N T A M AR I A D O P A R Á , Pessoa Jurídica de
Direito Pública Interno, com inscrição no C.N.P.J. sob o nº 05.149.174/0001-34, por seu
representante legal a Sra. DIANA DE SOUSA CAMARA MELO, Prefeita Municipal, brasileiro,
casada, residente e domiciliado no Município de Santa Maria do Pará, Estado do Pará, inscrito
no CPF nº 630.639.052-91, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME, por seu
representante legal a Sra. MARIA ROSIANE FERREIRA DOS SANTOS, Secretária Municipal,
brasileiro, casada, residente e domiciliado no Município de Santa Maria do Pará, Estado do
Pará, inscrito no CPF nº 400.955.502-59, doravante denominada de CONTRATANTES e de
outro lado, a empresa COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DE SANTA
MARIA DO PARÁ, inscrito no CNPJ n° 27.591.691/0001-00, com sede na Rod. 010, n° 1070,
de agora em diante denominada CONTRATADA, neste ato representado pela Sr(a). JOSÉ
VALGENEUDO DE VASCONCELOS, inscrita no CPF nº 399.149.172-91, têm justo e
contratado o seguinte:

FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO:

O presente contrato decorre de procedimento licitatório na modalidade CHAMADA PÚBLICA Nº.
7/2017-030502, sob a égide LEI N° 11.947/2009, Resolução nº 4, de 2 de abril de 2015 e
aplicação subsidiária da Lei n° 8.666/1993, aplicando, subsidiariamente, no que couber, outras
legislações complementares, as quais amparam o presente contrato para todos os efeitos legais,
independentemente de transcrição.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PRODUZIDOS POR AGRICULTORES E/OU EMPREENDEDORES DEBASEFAMILIAR
RURAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-
PNAE, referente à DISPENSA DE LICITAÇÃO, conforme se acha discriminado no Anexo e
mapa comparativo em anexo.

ITEM PRODUTO UNIDADE QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

2

ABACATE REGIONAL - De primeira,
apresentando tamanho, cor e com
formação uniforme, com polpa
intacta e firme, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e
transporte acondicionado em
embalagem própria.

KG 2.152 R$ 10,63 R$ 22.875,76
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3

ABACAXI IN NATURA - O fruto deve
ser colhido maduro, o que é indicado
quando a malha do fruto estiver
aberta; o padrão desejado são frutos
firmes, sem injúrias mecânicas,
queima de sol, podridões, brocas e
resíduos de agrotóxicos.

KG 7.277 R$ 3,73 R$ 27.143,21

4

ALFACE IN NATURA - Com folhas
lisas e firmes, viçosas e de cor verde
brilhante de tamanho uniforme e
típico da variedade. Livre de
sujidades. Maços de 100 g.

KG 1.793 R$ 5,97 R$ 10.704,21

5

BANANA IN NATURA - Apresentar 60
a 70 % de maturação. Não apresentar
problemas com coloração não
característica, estar machucado,
perfurado, muito maduro e nem
muito verde.

KG 8.962 R$ 5,48 R$ 49.111,76

6

CEBOLINHA IN NATURA - Folhas
inteiras, com talo, graúdas, sem
manchas, com coloração uniforme,
turgescente, intacta, firme e bem
desenvolvida, molhos de 100 g (cem
gramas) aproximadamente.

KG 2.485 R$ 13,43 R$ 33.373,55

7

COENTRO IN NATURA - De cor verde
fresca aspecto e sabor próprio,
isenta de sinais de apodrecimento,
sujidades e materiais terrosos,
molhos de 100 g (cem gramas)
aproximadamente.

KG 2.592 R$ 15,37 R$ 39.839,04

8

COUVE IN NATURA - Tipo manteiga
de tamanho médio, talo verde ou
roxo, inteiros, coloração uniforme e
sem manchas. Bem desenvolvida,
firme e intacta, isenta de material
terroso, livre de sujidade, parasitas e
larvas, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e
transportes, molhos de 100g (cem
gramas) aproximadamente.

KG 1.620 R$ 16,80 R$ 27.216,00

9

CHICÓRIA IN NATURA - Sem
Sujidades ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e
qualidade. Livre de resíduos e
fertilizantes e de colheita recente.
Maços de 100 g (cem gramas)
aproximadamente.

KG 1.346 R$ 4,63 R$ 6.231,98

12

CEBOLA IN NATURA - De primeira
qualidade, tamanho médio, opaca e
firme, sem lesão de origem física ou
mecânica oriunda do manuseio e
transporte e isenta de sujidades.
Acondicionada em sacas.

KG 3.092 R$ 5,60 R$ 17.315,20

14

FARINHA DE TAPIOCA - Seca,
Subgrupo: grossa, Tipo: 1, Classe:
branca, Unidade de Fornecimento:
pacote com 200 g. Características
Adicionais: isentas de matéria
terrosa e parasitos, não poderá estar
úmida, fermentada ou rançosa,
produto próprio para consumo
humano e em conformidade com a
legislação em vigor.

KG 3.639 R$ 8,55 R$ 31.113,45
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15

FÉCULA DE MANDIOCA (GOMA) -
Goma de coloração branca, isenta de
matéria terrosa e parasitas, não
podendo estar úmida, fermentada ou
rançosa. Embalagem de polietileno
contendo 1Kg.

KG 3.361 R$ 3,08 R$ 10.351,88

16

GOIABA IN NATURA - Cor vermelha,
tipo mesa, fresca, com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprio, superfície
lisa, em estágio de amadurecimento
adequado para consumo, polpa firme
e intacta, sem danos físicos oriundos
do manuseio e transporte. Consumo
imediato e em escala, no decorrer da
semana no máximo 7 (sete) dias
antes do vencimento.

KG 5.914 R$ 4,70 R$ 27.795,80

16

MACAXEIRA BENEFICIADA
(DESCASCADA) - Acondicionada em
embalagem plástica de 1 kg.
Proveniente de uma macaxeira com
casca inteira, isenta de umidade,
parasitas e material terroso, sem
ferimentos ou defeitos graves,
devendo ser prioritariamente
orgânicos.

KG 6.722 R$ 7,00 R$ 47.054,00

17

MAMÃO IN NATURA - Fruto de
tamanho médio, levemente
amadurecido, aroma e sabor da
espécie, sem ferimentos ou defeitos
graves, devendo ser prioritariamente
orgânicos e/ou agroecológicos.

KG 8.201 R$ 4,22 R$ 34.608,22

18

MELANCIA - Redonda, graúda,
tamanho e coloração uniformes,
consumo imediato e em escala, no
decorrer da semana no máximo 7
(sete) dias antes do vencimento.
Produto selecionado com polpa firme
e intacta, maduro, sem danos físicos
oriundos de manuseio e transporte.

KG 17.925 R$ 2,70 R$ 48.397,50

20
MAXIXI - Tamanho médio, sem
ferimentos ou defeitos, devendo ser
prioritariamente orgânicos e/ou
agroecológicos.

KG 2.689 R$ 5,63 R$ 15.139,07

22

POLPA DE ACEROLA -
Acondicionada em embalagem
plástica de 1kg, isenta de
contaminação, com identificação do
produto, prazo de validade, marca do
fabricante e nº de registro municipal,
estadual ou federa.

KG 3.361 R$ 7,43 R$ 24.972,23

23

POLPA DE GOIABA - Acondicionada
em embalagem plástica de 1kg,
isenta de contaminação, com
identificação do produto, prazo de
validade, marca do fabricante e nº de
registro municipal, estadual ou
federa.

KG 3.361 R$ 7,80 R$ 26.215,80

24

POLPA DE MURUCI - Acondicionada
em embalagem plástica de 1 kg,
isenta de contaminação, com
identificação do produto, prazo de
validade, marca do fabricante e nº de
registro municipal, estadual ou
federa.

KG 3.361 R$ 7,57 R$ 25.442,77
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26

POLPA DE MARACUJÁ -
Acondicionada em embalagem
plástica de 1 kg, isenta de
contaminação, com identificação do
produto, prazo de validade, marca do
fabricante e nº de registro municipal,
estadual ou federal.

KG 2.241 R$ 8,12 R$ 18.196,92

30
OVOS DE GALINHA - Casca áspera e
fosca, não apresentando rachaduras
e sujidades, com identificação do
registro sanitário e prazo de validade.

KG 10.916 R$ 0,60 R$ 6.549,60

R$ 549.647,95
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS CONTRATUAIS

As referências neste instrumento, cláusulas, itens e subitens, correspondem sempre aos do
presente contrato, salvo outra expressa indicação.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O preço ajustado para execução do presente contrato é o valor de R$ 549.647,95
(quinhentos e quarenta e nove mil seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos).

3.2. O pagamento será em moeda corrente do País até 30 (trinta) dias a contar da certificação
de que o produto/serviço foi aceito, onde a nota fiscal será atestada pelo responsável do
departamento competente.

Parágrafo Único. Estão inclusos no preço ora acertado, todas as despesas decorrentes de
impostos, seguros, contribuições sociais e outros encargos previstos em Lei.

3.3. O pagamento será efetuado através de crédito bancário em conta corrente da
CONTRATADA, entre os dias 5 e 10 de cada mês, após o recebimento da Nota Fiscal.

3.4. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura, ou outra circunstância que desaprove a liquidação da
despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras necessárias.

CLÁUSULA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO

4.1. É expressamente vedado à Contratada transferir a terceiros as obrigações por ela
assumidas neste Contrato, sem o prévio e expresso consentimento da Contratante.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do contratante,
obedecidos aos elementos de classificação orçamentária da Lei Orçamentária do Município:
Exercício 2017 Atividade 5060.12361005.2.039 Funcionamento e Manutenção de Programas –
Contrapartida Municipal, Classificação Econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo,
Atividade 5050.123060251.2.028 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, Classificação Econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
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6.1. O presente contrato vigorará até 30 de Dezembro de 2017, contado da data sua assinatura.

Parágrafo Único – Este contrato poderá, por conveniência da Administração, ser prorrogado
mais dois (02) meses, em conformidade com o artigo 57, incisos I e II, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:

7.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento;

7.2. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do objeto ora contratado, através de servidor
formalmente nomeado, por instrumento próprio, a cargo da Prefeitura Municipal, determinando à
CONTRATADA as correções que julgar oportunas, para melhoria do mesmo, na forma da Lei
8.666/93.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste Contrato e na
legislação pertinente, as seguintes:

a) Fornecer os materiais no prazo, forma e quantidades requeridas;

b) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e de qualificação
exigidas na licitação;

c) Substituir os produtos quando necessários, sem ônus para a CONTRATANTE;

d) Responder por todos os ônus referentes à entrega dos materiais ora contratados, desde os
salários do pessoal, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;

e) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, sem a prévia e
expressa anuência da CONTRATANTE;

f) Responsabilizar-se pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais
e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos materiais, inclusive licença em repartições
públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se
necessário;

g) assumir que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso  ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso
XXXIII do art. 7° da Constituição Federal de 1988 (Lei n° 9.854, de 1999);

CLAUSULA NONA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

9.1 O descumprimento das obrigações e demais condições do Contrato sujeitará a contratada às
seguintes sanções, quando for o caso:
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I. Advertência;

II. Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com o Município;

III. Multa de 1% (um por cento) ao dia e até 10% (dez por cento) do valor da nota de empenho,
pelo atraso ou não cumprimento do serviço;

IV. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a
Administração nos termos da lei 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

10.1. A Contratante reserva-se ao direito de rescindir unilateralmente o presente contrato,
independentemente e notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, pelo
descumprimento por parte da CONTRATADA de cláusulas do presente contrato, bem como,
pelos motivos relacionados no art. 78, incisos I a XII, art. 79 e art. 80 e seus respectivos incisos e
parágrafos, todos da Lei 8.666/93.

Parágrafo Único. Poderá, ainda, ser rescindido o presente contrato por acordo entre as partes,
ou judicialmente, nos termos da Lei 8.666/93, art. 79, incisos II e III. No primeiro caso, desde que
a parte interessada notifique a outra por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO

11.1. O presente Contrato será publicado em forma de extrato nos quadros de avisos da
Prefeitura Municipal e outros de conveniência.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

Como autoriza o Art. 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93, poderá a administração acrescer ou suprimir
os quantitativos indicados na cláusula primeira deste contrato no percentual de 25% (vinte e
cinco por cento).

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito pelas partes o Foro da cidade de Santa Maria do Pará, para dirimir quaisquer
demandas, porventura decorrentes da execução do presente Contrato, com renúncia de
qualquer outro.

E, por estarem justas e acordadas, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de
igual teor e forma.

Santa Maria do Pará-Pa, 12 de Julho de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
CNPJ Nº 05.149.174/000134

DIANA DE SOUSA CAMARA MELO
CONTRATANTE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MARIA ROSIANE FERREIRA DOS SANTOS

SECRETÁRIA MUNICIPAL
CONTRATANTE

COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DE SANTA MARIA DO PARÁ
CNPJ n° 27.591.691/0001-00

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1.______________________________ 2._______________________________
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