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CONTRATO Nº20223049 
 

TERMO DE CONTRATO Nº 20223049, QUE 
FAZEM ENTRE SI O FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO E A EMPRESA MEGA DISTRIBEM 
LTDA. 

 
O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na 
Praça São Miguel, 60, bairro São Miguel - Augusto Corrêa/PA, CEP: 68.610-000, inscrito no CNPJ (MF) 
sob o nº 31.094.573/0001-55, representado pela Sr.ª. IVANEZ BALDEZ DO NASCIMENTO, 
Secretária Municipal de Educação, portadora do CPF nº 632.198.672-00, residente na Travessa Professor 
Casemiro Silva, 263, Santa Cruz, Augusto Corrêa/PA, CEP: 68.610-000, e de outro lado a firma MEGA 
DISTRIBEM LTDA, inscrita no CNPJ: 44.931.840/0001-43, estabelecida à Passagem Bartolomeu de 
Gusmão, 172, Cúrio-Utinga, Belém/PA, CEP: 66.610-190, doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ROGERIO RIBEIRO LIMA, residente na Passagem 
Bartolomeu Gusmão, 172, Cúrio-Utinga, Belém/PA, CEP: 66.610-190, portador do CPF: 392.286.222-
53, tendo em vista o que consta no Processo nº 122224/2022 e em observância às disposições da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - 
Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o 
presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 21/2022 SRP, por Sistema de 
Registro de Preços nº 20223039,  mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. O objeto do presente instrumento é a eventual contratação de empresa especializada em 
fornecimento de gêneros alimentícios, destinados aos Programas de Alimentação Escolar, para 
atender aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, do Município de Augusto 
Corrêa/PA, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. 
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta 

vencedora, independentemente de transcrição. 
2. Empresa: MEGA DISTRIBEM LTDA; CNPJ: 44.931.840/0001-43, estabelecida à Passagem 

Bartolomeu de Gusmão, nº 172, Curió-Utinga, Belém/PA, representada neste ato pelo Sr. 
ROGERIO RIBEIRO LIMA, CPF: 392.286.222-53, RG: 1934128 PC/PA, fone: (91) 98435-1627 e 
e-mail: megadistribem@gmail.com. 

2.2. Objeto da contratação: 
 

Item Descrição dos Produtos Qtde Und Marca 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 

ACHOCOLATADO EM PÓ, aspecto em 
pó homogêneo, coloração marrom, cheiro 
característico e sabor doce, próprio 
*mínimo teor adocicado. À base de açúcar, 
cacau, maltodextrina, minerais, vitaminas, 
sal, leite em pó integral, aromatizantes, 
emulsificante lecitina de soja - 1ª 
qualidade. Achocolatado em pó embalagem 
200g, embalagem primária: saco de 
poliéster metalizado laminado, 
hermeticamente fechados. Rotulagem de 
acordo com as normas da ANVISA. 
Validade mínima de 120 dias da data de 

900 KG APTI 10,29 9.261,00 
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entrega do produto. EMBALAGEM 
PLASTICA DE 200g, ACOND. EM 
FARDOS C/24 UNID COM 4.800 KG. 

2 

AÇUCAR TRITURADO, cor branca, 
deve apresentar-se isento de substâncias 
estranhas e/ou nocivas. Pó branco fino de 
fácil escoamento. Não deve ser empedrado. 
Rotulagem obrigatória (de acordo com a 
RDC nº. 360/359 de 23/12/03, RDC nº. 259 
de 20/09/02, RDC nº. 123 de 13/05/04 – 
ANVISA, lei nº.10674/03). Embalagem 
primária: saco plástico de polietileno 
atóxico contendo 1 kg do produto. 
Validade mínima 120 dias da data de 
entrega do produto. EMBALAGEM 
PLASTICA DE 1 KG, ACOND. EM 
FARDO PLASTICO C/30 KG POR 
FARDO. 

18000 KG ITAMARATI 4,03 72.540,00 

4 

ARROZ TIPO 1, Classe: longo fino. 
Tipo 1. O produto deve seguir as 
exigências da Lei Federal nº. 9972/00 
Decreto nº. 6268 de 22/11/07 que institui a 
Classificação de produtos vegetais. Produto 
deve ser isento de matéria terrosa, livre de 
umidade, isento de parasitas e fungos, 
coloração característica da espécie e livre 
de fragmentos estranhos. Rotulagem 
obrigatória (de acordo com a RDC nº. 
360/359 de 23/12/03, RDC nº. 259 de 
20/09/02, RDC nº123 de 13/05/04 – 
ANVISA, lei nº.10674/03). Embalagem 
primária: saco plástico de polietileno 
atóxico, transparente contendo 1 kg do 
produto. Validade: Não inferior a 180 dias. 
EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG, 
ACOND. EM FARDO PLASTICO C/30 
KG 

18000 KG TIO JOBIM 3,39 61.020,00 

7 

BISCOITO DE LEITE, ingredientes 
básicos: farinha de trigo fortificada com 
ácido fólico e ferro (Vitamina B9), açúcar 
refinado, gordura vegetal, açúcar invertido, 
fermentos químicos (bicarbonato de 
amônio e bicarbonato de sódio), leite, sal 
refinado, estabilizante lecitina de soja, 
acondicionados em caixas de papelão. O 
biscoito deverá estar em perfeito estado de 
conservação, serão rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queimados e de caracteres 
organolépticos anormais. Não podendo 
apresentar biscoitos quebradiços em 
excesso. Acondicionado em embalagem 
primária em polietileno atóxico 
transparente (embalagem de 400 g, com 
respectiva informação nutricional, com 
data de fabricação, lote e prazo de validade 
não inferior a 180 dias. EMBALAGEM 
PLASTICA DE 400G, ACOND. EM 
CAIXA DE PAPELÃO C/4 KG. 

1800 KG TRIGOLINO 11,80 21.240,00 

8 

BISCOITO EXTRA SALGADO, a base 
de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, gordura vegetal hidrogenada, amido 
de milho, açúcar invertido, soro de leite, 

1800 KG TRIGOLINO 11,80 21.240,00 
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fermento químico, embalados em pacote 
plástico resistente. O biscoito deverá estar 
em perfeito estado de conservação, serão 
rejeitados biscoitos mal cozidos, 
queimados e de caracteres organolépticos 
anormais. Não podendo apresentar 
biscoitos quebradiços em excesso. 
Acondicionado em embalagem primária 
em polietileno atóxico transparente 
(embalagem de 400 g, com respectiva 
informação nutricional, com data de 
fabricação, lote e prazo de validade não 
inferior a 180 dias. EMBALAGEM 
PLASTICA DE 400G, ACOND. EM 
CAIXA DE PAPELÃO C/4 KG. 

9 

BISCOITO MARIA, a base de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
gordura vegetal hidrogenada, amido de 
milho, açúcar invertido, soro de leite, 
fermento químico, embalados em pacote 
plástico resistente. O biscoito deverá estar 
em perfeito estado de conservação, serão 
rejeitados biscoitos mal cozidos, 
queimados e de caracteres organolépticos 
anormais. Não podendo apresentar 
biscoitos quebradiços em excesso. 
Acondicionado em embalagem primária 
em polietileno atóxico transparente 
(embalagem de 400 g, com respectiva 
informação nutricional, com data de 
fabricação, lote e prazo de validade não 
inferior a 180 dias. EMBALAGEM 
PLASTICA DE 400G, ACOND. EM 
CAIXA DE PAPELÃO C/4 KG. 

9000 KG POTY 8,00 72.000,00 

10 

BISCOITO ROSQUINHA DE LEITE, 
tipo Rosquinha, nos sabores de coco e 
chocolate, elaborado com composição 
básica farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, 
açúcar, soro do leite e outras substâncias 
permitidas. Acondicionado em embalagem 
primária em polietileno atóxico 
transparente (embalagem de 400g) com 
respectiva informação nutricional, com 
data de fabricação, lote e prazo de validade 
não inferior a 180 dias. EMBALAGEM 
PLASTICA DE 400G, ACOND. EM 
CAIXA DE PAPELÃO C/4 KG. 

1800 KG TRIGOLINO 12,15 21.870,00 

12 

CANJICA DE MILHO, de procedência 
nacional, ser de safra corrente. Isento de 
mofo, odores estranhos e de substâncias 
nocivas. Embalados em pacotes de 500g, 
de plástico atóxico. Embalagem primária 
declarando a marca, nome e endereço do 
empacotador, prazo de validade, número de 
registro do produto no órgão competente e 
procedência, termosselada, transparente e 
incolor. A embalagem secundária deve ser 
fardo selado, resistente, com capacidade 
para 20 a 40 pacotes, totalizando cada 
fardo 10 ou 20 kg Validade: Não inferior a 
180 dias. EMBALAGEM PLASTICA DE 

1800 KG 
GRÃO 

D'OURO 
9,70 17.460,00 
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500G, ACOND. EM SACO PLASTICO 
C/10 KG. 

13 

CARNE BOVINA CONGELADO TIPO 
MUSCULO, congelada em peças, com no 
máximo 3% de água, 10% de gordura e 3% 
apinevroses, cor própria sem manchas 
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com 
ausência de parasitas e larvas, deve ser 
isenta de cartilagens, deve apresentar-se 
com aparência própria, sabor próprio, cor 
vermelho brilhante sem manchas 
esverdeadas e odor. O produto deve conter 
a data de fabricação. Seguir a resolução nº 
12, de 02 de janeiro de 2001, da Secretaria 
de Vigilância Sanitária do Ministério da 
Saúde. Apresentando SIF. EMBALAGEM 
PACOTES DE 02 KG. CAIXAS ATÉ 20 
KG. 

2700 KG 
QUALITY 
BEEF 

23,00 62.100,00 

14 

CARNE BOVINA MOÍDA 
CONGELADA, tipo músculo. Resfriada 
limpa aspecto próprio da espécie, não 
amolecida sem anchas esverdeadas ou 
pardacentas, odor próprio de carne fresca. 
Embalada em saco plástico transparente e 
atóxico. Limpo, não violado, resistente e 
que garanta a integridade do produto até o 
momento do consumo. Seguir a resolução 
nº 12, de 02 de janeiro de 2001, da 
Secretaria de Vigilância Sanitária do 
Ministério da Saúde. Apresentando SIF. 
EMBALAGEM PLASTICA DE 500 GR, 
ACOND. EM CX DE PAPELÃO C/20 
UNID 

9000 KG 
QUALITY 
BEEF 

14,20 127.800,00 

15 

CARNE BOVINA, TIPO ACEM, (no 
máximo 10 % de gorduras totais), 
embalada em sacos plásticos transparentes, 
resistentes, limpos, atóxicos e não violados, 
garantindo a integridade do produto até o 
consumo. Embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, número do lote, data da 
validade, quantidade do produto. 
Embalagem de 1 Kg. Validade: Não 
inferior a 180 dias. Seguir a resolução nº 
12, de 02 de janeiro de 2001, da Secretaria 
de Vigilância Sanitária do Ministério da 
Saúde. Apresentando SIF. EMBALAGEM 
PACOTES DE 02 KG. CAIXAS ATÉ 20 
KG 

2700 KG 
QUALITY 
BEEF 

26,50 71.550,00 

17 

CEBOLA, de boa qualidade, in natura, 
de tamanho médio, em boas condições de 
consumo, sem bolores ou partes que 
comprometam o armazenamento ou 
consumo humano. Apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo. 
Isento de sujidades, parasitas e larvas. 
EMBALAGEM SACA CONTENDO ATÉ 
20 KG 

3600 KG IN NATURA 4,50 16.200,00 

19 
COLORAU, ingredientes: urucum, 

farinha de arroz e óleo vegetal sem adição 
360 KG 

MOINHO 
VITÓRIA 

6,40 2.304,00 
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de sal. (RDC nº. 276 de 22/09/05 - 
ANVISA). Produto com aspecto de pó 
fino, cor alaranjada, odor e sabor próprio. 
Rotulagem obrigatória (de acordo com a 
RDC nº. 360/359 de 23/12/03, RDC nº. 259 
de 20/09/02, RDC nº123 de 13/05/04 – 
ANVISA, lei nº. 10674/03). 
EMBALAGEM PRIMÁRIA: 
POLIETILENO ATÓXICO CONTENDO 
100G DO PRODUTO. ACOND. EM 
FARDO PLASTICO C/1 KG. 

20 

EXTRATO DE TOMATE, 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 3 meses na data da entrega. 
EMBALAGEM CAIXA DE PAPELÃO 
CONTENTO 24 UNID. DE 340G 

450 KG PALADORI 5,05 2.272,50 

21 

FARINHA DE MILHO FINA, Produto 
obtido pela moagem do grão de milho, 
desgerminado ou não. Deverá ser obtido a 
partir de matérias-primas sãs, limpas, 
isentam de matérias terrosas e parasitas. 
Não poderá estar úmido, fermentado ou 
rançoso. EMBALAGEM PRIMARIA: 
PACOTE DE PLÁSTICO ATÓXICO DE 
500 G A 1000 G. 

1800 KG RAINHA 2,95 5.310,00 

22 

FARINHA DE TRIGO SEM 
FERMENTO, de 1ª qualidade, enriquecida 
com ferro e ácido fólico, tipo 1, sem 
grumos, sem substâncias estranhas macro e 
microscopicamente visíveis. 
Acondicionado em embalagem primária 
em polietileno atóxico transparente 
(embalagem 1 Kg), com respectiva 
informação nutricional, com data de 
fabricação, lote e prazo de validade de no 
mínimo 06 meses. Embalagem secundária: 
plástico resistente. EMBALAGEM 
PLASTICA DE 1 KG, ACOND. EM 
FARDO DE PAPELÃO C/10 KG. 

900 KG MIRELLA 5,40 4.860,00 

24 

LEITE EM PÓ INTEGRAL, fortificado 
com vitaminas e ferro embalado em saco 
plástico, isenta de sujidade, resistente, não 
violado. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, 
número do lote, quantidade do produto, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura SIF/ DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. Embalagem contendo 
200g embalagem individual. Validade: Não 
inferior a 300 dias. EMBALAGEM 
PLASTICA DE 200G, ACOND. EM 
SACO DE PAPELÃO C/50PCT 

9000 KG SOBERANO 28,75 258.750,00 

29 ÓLEO DE SOJA, comestível, matéria 4500 UND CONCÓRDIA 9,75 43.875,00 
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prima soja, aplicação culinária em geral, 
tipo refinado, isento de ranço. Aspecto 
límpido e isento de impurezas. Cor e odor 
característicos. Rotulagem obrigatória (de 
acordo com a RDC nº. 360/359 de 
23/12/03, RDC nº. 259 de 20/09/02, RDC 
nº123 de 13/05/04 – ANVISA, lei 
nº.10674/03). Embalagem primária: de 
garrafa plástica tipo PET atóxica contendo 
900ml do produto. Validade: Não inferior a 
300 dias. EMBALAGEM PLASTICA DE 
900 ML, ACOND. CAIXA DE PAPELÃO 
C/20 UND. 

30 

PEITO DE FRANGO, congelado sem 
osso, não temperado, sem pele com adição 
de água de no máximo 4 %. Embalagem 
secundaria: caixa de papelão ondulada de 
capacidade até 20 kg. Seguir a resolução nº 
12, de 02 de janeiro de 2001, da Secretaria 
de Vigilância Sanitária do Ministério da 
Saúde. Apresentando SIF. EMBALAGEM 
PLASTICA DE ATÉ 1 KG ACOND. EM 
CAIXA DE PAPELÃO C\ 20KG. 

9000 KG AMERICANO 13,85 124.650,00 

31 

PIMENTA COMINHO, tempero moído 
em pó de pimenta do reino e cominho de 
procedência natural. EMBALAGEM 
PLASTICA DE 100 GR, ACOND. EM 
FARDO PLASTICO C/1 KG 

360 KG 
MOINHO 

VITÓRIA 
11,40 4.104,00 

32 

SAL REFINADO IODADO, granulação 
uniforme e com cristais brancos, não 
pegajoso ou empedrado. Acondicionado 
em embalagem primária em polietileno 
atóxico transparente (embalagem de 1 kg), 
com respectiva informação nutricional, 
com data de fabricação, lote e prazo de 
validade não inferior a 180 dias. 
EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG, 
ACOND. EM FARDO PLASTICO C/30 
KG. 

3600 KG MARIZA 1,46 5.256,00 

33 

SARDINHA EM CONSERVA, em óleo 
comestível, de boa qualidade, não 
amassada, não enferrujada, contendo 
informações nutricionais, fonte de cálcio 
não contendo conservadores, rica em 
Ômega 3. Contendo prazo de validade e 
data de fabricação. Validade não inferior a 
365 dias. Seguir a resolução nº 12, de 02 de 
janeiro de 2001, da Secretaria de Vigilância 
Sanitária do Ministério da Saúde. 
Apresentando SIF. EMBALAGEM LATA 
DE 125 G, ACOND. EM CAIXA DE 
PAPELÃO COM 50 UNID 

1800 KG SOMAG 31,30 56.340,00 

VALOR TOTAL R$: 1.082.002,50 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 
1. O valor deste contrato, é de R$: 1.082.002,50 (um milhão, oitenta e dois mil, dois reais e cinquenta 
centavos). 
2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela 
CONTRATADA no Pregão Eletrônico nº 21/2022 SRP são meramente estimativos, não acarretando à 
Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL 
1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico nº 21/2022 SRP, 
realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais 
normas vigentes. 
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais 
e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o 
inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.  
 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 
1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 21 de abril de 2022 extinguindo-se em 30 de 
dezembro de 2022, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e 
vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 
1. São obrigações da Contratante: 
1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
1.2. Permitir ao pessoal do fornecedor o acesso ao local da entrega do objeto, desde que observadas as 
normas de segurança; 
1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com 
as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
1.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
1.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 
especialmente designado; 
1.6. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 
forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
1.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 
1. Caberá à CONTRATADA: 
1.1 - Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais 
como: 
 a) salários; 
 b) seguros de acidentes; 
 c) taxas, impostos e contribuições; 
 d) indenizações; 
 e) vale-refeição; 
 f) vales-transportes; e 
 g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 
2. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 
objeto e, ainda: 
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3. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, as exigências de habilitação ou 
condições determinadas no procedimento da licitação que deu origem à mesma, sob pena de sua rescisão 
e aplicação das penalidades ora previstas; 
4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
5. Entregar os materiais licitados no órgão (Secretaria Municipal de Educação) solicitado pelo Município 
de Augusto Corrêa de acordo com especificação, marca e preço registrados e na forma prevista; 
6. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes 
no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal; 
7. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
8. Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fornecimento, de forma plena e 
satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao Município de Augusto Corrêa; 
9. Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes do fornecimento, inclusive 
as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer ao Município de Augusto Corrêa 
comprovante de quitação com os órgãos competentes; 
10. Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de faltas por 
ela cometidas durante o fornecimento; 
11. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município de Augusto Corrêa ou a terceiros 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Município de Augusto Corrêa; 
12. Responsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros termos de autorização que 
se façam necessários à execução do fornecimento; 
13. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto firmado com o Município, sem prévia e 
expressa anuência; 
14. Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão 
ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Município; 
15. Entregar os produtos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados após o recebimento da 
ordem de fornecimento expedida pela Secretaria Municipal de Educação de Augusto Corrêa; 
16. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela 
CONTRATANTE, bem como substituir, sem ônus adicionais e no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas, contados da comunicação formal desta Administração, o (s) materiais cujos padrões de qualidade, 
segurança e finalidade não se prestem ao seu fim específico; 
17. Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o (s) produtos, cuja qualidade, finalidade, eficácia 
procedência e eficiência, apresentem qualquer nível de desatendimento ao fim a que se presta, ou suspeita 
em relação a sua procedência, ou ainda, aquele em que se verificarem vícios, defeitos de fabricação, 
violação, transporte inadequado, incorreções ou falhas resultantes do fornecimento e fabricação. 
 
CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 
8.1. Os produtos serão recebidos pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, 
para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo 
de Referência e na proposta, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. 
8.2. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 
(cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades. 
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8.3. Os produtos deverão ser entregues em 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da ordem de empenho 
solicitado pela secretaria Municipal de Educação conforme a necessidade. 
8.4. Os produtos serão retirados de acordo com a necessidade da Secretaria solicitante, através de 
requisição devidamente assinada. 
8.5. Os produtos deverão ser entreguem na sede do município Setor da Merenda Escolar, que prestará 
todos os esclarecimentos que lhe sejam solicitados pelos interessados, estando disponível de segunda a 
quinta-feira, das 8:00 às 13:horas, localizado na Rua Athanásio Cardoso, S/N, bairro: São Miguel, Cidade 
de Augusto Corrêa/PA, CEP: 68.610-000. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 
9.1. À CONTRATADA caberá, ainda: 
9.1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus 
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 
9.1.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 
empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em 
dependência do CONTRATANTE; 
9.1.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao 
fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;  
9.1.4. Assumir que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou 
menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, 
nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal; e 
9.1.5. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação 
deste Contrato. 
9.1.6. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, 
não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá 
onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer 
vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE. 
 
9.2 À CONTRTANTE caberá: 
9.2.1 Permitir o livre acesso dos funcionários da CONTRATADA para a realização dos serviços, bem 
como, outras atividades decorrentes da contratação, desde que devidamente identificados com crachá ou 
outra identificação da Licitante; 
9.2.2 Fiscalizar a execução do contrato objetivando a qualidade desejada; 
9.2.3 Dará ciência à CONTRATADA imediatamente sobre qualquer anormalidade que verificar na 
execução do contratado e indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento; 
9.2.4 Proceder à conferência das notas Fiscais/Faturas, atestando no corpo das mesmas, à entrega dos 
serviços; 
9.2.5 Efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas 
no contrato, mediante Nota de Empenho; 
9.2.6 Rejeitar os serviços cujas execuções não atendam, em quaisquer dos itens, aos requisitos mínimos 
constantes no ANEXO I deste Edital; 
9.2.7 Notificar a licitante, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes de cada 
um dos itens que compõem o objeto deste Edital, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias; 
9.2.8 Prestar todas as informações e/ou esclarecimento que venham a serem solicitadas pelos técnicos da 
CONTRATADA; 
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9.2.9 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contratado por intermédio da comissão ou gestor designado 
para este fim, de acordo com art. 67 da Lei Federal nº8666/93; 
9.2.10 Efetuar (os) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da CONTRATADA, após a efetiva 
entrega do objeto e emissão dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo; 
9.2.11 Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação de cada um dos itens que compõem o 
objeto deste termo a serem recebidos; 
9.2.12 Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para substituição dos serviços 
que compõem o objeto deste Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 
1.1. Expressamente proibida à contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 
CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato; 
1.2. Expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia 
autorização da Administração do CONTRATANTE; e 
1.3. Vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
1. O acompanhamento, o atesto e a fiscalização da entrega do material será exercida por representante do 
CONTRATANTE, neste ato denominado FISCAL, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no 
curso da entrega do material, dando ciência de tudo á CONTRATADA (Art. 67 da Lei nº 8.666/93 e Art. 
6º do Decreto 2.271/97), o mesmo será definido durante a elaboração do contrato; 
2. Com as seguintes obrigações:  
2.1. O fiscal deverá monitorar a entrega do material para evitar possíveis danos, devendo intervir para 
corrigir ou aplicar as sanções previstas no Contrato Administrativo, quando verificar um viés contínuo de 
desconformidade na prestação dos serviços à qualidade exigida; 
2.2. A fiscalização que trata esta Cláusula não inclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 
até mesmo perante terceiro, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de imperfeições técnicas, 
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica 
corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art.70 da Lei nº 8.666/93, com 
suas alterações); 
2.3. Caberá à CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao 
objeto Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para o contratante, não implicando a atividade da 
fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade; 
2.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 
a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ATESTAÇÃO 
1. A atestação da nota de entrega do material será feita por um servidor designado pelo 
CONTRATANTE; 
2. Caberá ao fiscal de contrato receber o produto. Caberá ao mesmo ATESTAR a nota fiscal e 
ENCAMINHÁ-LA para o Departamento Financeiro da Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de 
Obras de AUGUSTO CORRÊA. CADA nota fiscal deverá estar acompanhada das guias de comprovação 
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de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal e Seguridade Social, Estadual, Municipal, Trabalhista 
e FGTS, bem como recibo e cópia do extrato do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DESPESA 
Considerando haver adequação orçamentária e financeira da despesa, a Lei Orçamentária em vigor 
Exercício 2022, Atividade 0403.123610003.2.022 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar(PNAE) Ens..Fundamental , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, 
Subelemento 3.3.90.30.07, Atividade 0403.123620027.2.158 Manutenção do Programa Estadual de 
Alimentação Escolar (PEAE/PA) Ens. Médio, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de 
consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, Atividade 0403.123650027.2.023 Manutenção do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Ens .Pré. Escola, Classificação econômica 3.3.90.30.00 
Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, Atividade 0403.123610027.2.157 Manutenção do Prog. 
Estadual de Alimentação Escolar (PEAE/PA) Ens. Fundamental , Classificação econômica 3.3.90.30.00 
Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, Atividade 0403.123660027.2.031 Manutenção do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) EJA, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material 
de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, Atividade 0403.121220016.2.019 Manutenção do Fundo 
Municipal de Educação, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 
3.3.90.30.07, Atividade 0403.123650027.2.030 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) Creche, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 
3.3.90.30.07, Atividade 0403.123610027.2.166 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar(PNAE - AEE) , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 
3.3.90.30.07. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO 
1. A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada ao Fiscal do Contrato ou do responsável pelo recebimento 
dos produtos, quando Ordem de entrega ou Fornecimento direta, que deverá receber os produtos nas 
condições aqui estabelecidas. 
2. Junto ao atesto será aposta a data e as ressalvas se houver.  
3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da abertura do Processo de Pedido de Pagamento. 
4. O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta 
corrente por ela indicada. 
5. O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde 
que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, 
principalmente no que se refere às retenções tributárias. 
6. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e 
reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subitem acima que recomeçará a ser 
contado integralmente a partir de sua reapresentação. 
7. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscal com as fazendas nacional, estadual e 
municipal, além da Previdência Social e junto ao FGTS (CRF e CNDT). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja 
interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 
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1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá 
ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 
65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 
2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado. 
3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as 
supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais 
obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 
1.1 - Advertência; 
1.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, 
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 
1.3 - Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% 
(dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por 
motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de 
Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial; 
1.4 - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% 
(dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por 
motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de 
Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial; 
1.5 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA, por até 2 (dois) anos. 
2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, a CONTRATADA que: 
 2.1 - Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato; 
 2.2 - Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
 2.3 - Comportar-se de modo inidôneo; 
 2.4 - Fizer declaração falsa; 
 2.5 - Cometer fraude fiscal; 
 2.6 - Falhar ou fraudar na execução do Contrato; 
 2.7 - Não celebrar o contrato; 
 2.8 - Deixar de entregar documentação exigida no certame; 
 2.9 - Apresentar documentação falsa. 
 
3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua 
inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades 
referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 
4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 
Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a 
CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 
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5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do 
CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a 
dos pagamentos a serem efetuados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO 
1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 
da Lei nº 8.666/93. 
2. A rescisão do Contrato poderá ser: 
2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a 
CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 
2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração do CONTRATANTE; 
2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 
3.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA 
CONTRATADA 
1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico nº 21/2022 SRP, cuja realização 
decorre da autorização do Sr. FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA, e da proposta 
da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - REAJUSTE 
1. O contrato poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 
8.666/1993. 
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados. 
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 
superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o prestador, visando à negociação para 
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o prestador será liberado do compromisso assumido. 
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais prestadores, 
visando igual oportunidade de negociação. 
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o prestador, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante 
poderá: 
I - Liberar o prestador do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do 
fornecimento; 
II - Convocar os demais prestadores, visando igual oportunidade de negociação. 
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de 
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA- GARANTIA DE EXECUÇÃO 
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1. Todos os itens a serem adquiridos deverão possuir garantia de qualidade, de acordo com o Código de 
Defesa do Consumidor e demais normas legais vigentes em relação à matéria; 
2. O prazo de validade e/ou garantia dos materiais não poderá ser inferior a 1 ano, contado a partir do 
recebimento dos produtos; 
3. Os materiais deverão estar em plena validade/garantia, observando-se ainda, além do prazo disposto 
neste termo, os prazos indicados pelos fabricantes; 
4 Os materiais deverão ser certificados pelo INMETRO e estar, comprovadamente, dentro das 
especificações das normas técnicas da ABNT pertinentes a cada item; 
5. Não serão aceitos materiais com prazo de validade/garantia vencido ou com data de fabricação 
defasada; 
6. A empresa vencedora dos materiais será responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais 
porventura entregues com defeito, danificados, ressecados ou não compatíveis com as especificações do 
edital; 
7. Durante o prazo de garantia dos materiais, o fornecedor fica obrigado a substituir o material defeituoso 
no prazo de 24 horas. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- DO FORO 
1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de AUGUSTO CORRÊA, com 
exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual 
teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes 
das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

 
Augusto Corrêa/PA, 21 de abril de 2022 

 
 
 
 

_____________________________________ 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CNPJ: 31.094.573/0001-55 
CONTRATANTE 

 
 
 
 

______________________________________ 
MEGA DISTRIBEM LTDA 

CNPJ: 44.931.840/0001-43 
CONTRATADA 

 
Testemunhas: 
1.___________________________ 
 
2.___________________________ 
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