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CONTRATO Nº 20180023        

PROCESSO LICITATÓRIO DE DISPENSA 7/2018-190105 
 

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de MUANÁ, através do(a) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ, CNPJ-MF, Nº 05.105.200/0001-22, denominado 

daqui por diante de CONTRATANTE,  representado neste ato pelo(a) Sr.(a) EDER 

AZEVEDO MAGALHÃES,  PREFEITO MUNICIPAL, residente na AV. CORONEL 
RODRIGO LOPES DE AZEVEDO, S/N, portador do CPF nº 302.572.982-15 e do outro lado 

M DE ASSUNÇÃO GOMES -ME, CNPJ 10.798.531/0001-25, com sede na R CORONEL 

VICTOR BASTOS, MARITUBA, Oeiras do Pará-PA, CEP 68470-000, de agora em diante  
denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a). MAX DE 

ASSUNÇÃO GOMES, residente na RUA AIRTON SENA S/N, MARAPIRA, Oeiras do 

Pará-PA, CEP 68470-000, portador do(a) CPF 980.071.902-44, têm justo e contratado o 

seguinte: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL 

 
1.1 - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA PREFEITURA, SECRETARIA E FUNDOS 

MUNICIPAIS DE MUANÁ. 
 
 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                              UNIDADE           QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      

VALOR TOTAL 

 

000385  ALMONDEGA AO MOLHO                                    CAIXA                   5,00           172,360           

861,80 

        carne bovina, carne  mecanicamente  separada  de  aves, 

        água, polpa de  tomate,  farinha  de  trigo, farinha de 

        rosca, amido de milho, cebola, proteína de soja, fécula 

        de mandioca, sal,     açúcar,     especiarias,    alho, 

        estabilizante tripolifosfato de sódio e corante natural 

        de caramelo, caixa   com   24   unidades  de  latas  de 

        420g.                                                   

                                                                

000388  AÇUCAR COMUM                                          QUILO               1.626,00             2,720         

4.422,72 

        embalagem primária de   1  kg  ou  em  fardos  de  30kg 

        resistente de polietileno   atóxico   transparente  com 

        identificação (rótulo) dos      ingredientes,     valor 

        nutricional, peso, fornecedor,  data  de  fabricação  e 

        validade. Isento de  fermentação, sujidades, parasitas, 

        larvas e material  estranho.  Apresentando  cor, odor e 

        sabor característicos. Validade  mínima  de  12  (doze) 

        meses, a contar da data de entrega.                     

000389  BATATA PALHA                                          QUILO                   2,00            14,000            

28,00 

        embalagem primário contendo  1kg embagalagem secundária 

        contendo 500g com  data  de  validade não inferior á 60 

        dias a partir da data de entrega.                       

000390  ERVILHA EM CONSERVA                                   QUILO                   3,00            15,000            

45,00 

        embalagem primária lata   com   1kg   cada,   embalagem 

        secundária tipo balde  de  até  5kg  com  validade  não 

        inferior á 90 dias a partir da data de entrega          

000391  MILHO VERDE EM CONSERVA                               QUILO                   1,00            14,000            

14,00 

        Embalagem primária de  1kg  ou embalagem secundária com 

        no mínimo 200 g sem avarias, com dados de identificação 

        do produto, marca  de fabricante, prazo de validade não 

        inferior á 60  dias  a  partir da data de entrega, peso 

        líquido e de  acordo  com  a  Resolução  RDC 352/2002 - 

        Anvisa.                                                 

000396  BISCOITO TIPO WAFFER SABOR CHOCOLATE                  PACOTE                 55,00             2,980           

163,90 

        com 16 unidades de 140gm cada pacote                    

000489  FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO                         QUILO                  30,00             5,100           

153,00 

        Embalagem contendo 01 Kg, com dados de identificação do 

        produto, marca do  fabricante, prazo de validade e peso 

        líquido, de acordo  com  a  Portaria  354/98 - Anvisa e 

        Portaria 74/94 do MS/SNVS.                              
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000509  MAÇÃ DE PRIMEIRA IN NATURA VERMELHA                   QUILO                 100,00             7,000           

700,00 

        Apresentando grau de  maturação  tal  que  lhe  permita 

        suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 

        condições adequadas para  o  consumo.  Com  ausência de 

        sujidades, parasitos e   larvas,   de   acordo   com  a 

        Resolução 12/78 da CNNPA.                               

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

000510  MAMÃO DE PRIMEIRA IN NATURA                           QUILO                  60,00             4,500           

270,00 

        Tipo formosa, apresentando  grau  de  maturação tal que 

        lhe permita suportar  a  manipulação,  o transporte e a 

        conservação em condições  adequadas para o consumo. Com 

        ausência de sujidades,  parasitos  e  larvas, de acordo 

        com a Resolução 12/78 da CNNPA.                         

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

000511  MELANCIA DE PRIMEIRA IN NATURA                        QUILO                  90,00             3,600           

324,00 

        Apresentando grau de  maturação  tal  que  lhe  permita 

        suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 

        condições adequadas para  o  consumo.  Com  ausência de 

        sujidades, parasitos e   larvas,   de   acordo   com  a 

        Resolução 12/78 da CNNPA.                               

000513  TOMATE DE PRIMEIRA                                    QUILO                  25,00            14,000           

350,00 

        Apresentando grau de  maturação  tal  que  lhe  permita 

        suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 

        condições adequadas para  o  consumo.  Com  ausência de 

        sujidades, parasitos e   larvas,   de   acordo   com  a 

        Resolução 12/78 da CNNPA.                               

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

000515  UVA DE PRIMEIRA TIPO ITÁLIA                           QUILO                  20,00            14,000           

280,00 

        verde, in natura,  apresentando  grau  de maturação tal 

        que lhe permita  suportar a manipulação, o transporte e 

        a conservacao em  condições  adequadas  para o consumo. 

        Com ausência de   sujidades,  parasitos  e  larvas,  de 

        acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.                  

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

000519  BATATA DO REINO INGLESA DE PRIMEIRA                   QUILO                 100,00             5,100           

510,00 

        apresentando grau de  maturação  tal  que  lhe  permita 

        suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 

        condições adequadas para  o  consumo.  Com  ausência de 

        sujidades, parasitos e   larvas,   de   acordo   com  a 

        Resolução 12/78 da CNNPA.                               

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

000521  CEBOLA DE PRIMEIRA TIPO BRANCA                        QUILO                  35,00             5,000           

175,00 

        Apresentando grau de  maturação  tal  que  lhe  permita 

        suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 

        condições adequadas para  o  consumo.  Com  ausencia de 

        sujidades, parasitos e   larvas,   de   acordo   com  a 

        Resolucao 1                                             

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

000525  REPOLHO DE PRIMEIRA                                   QUILO                 100,00             6,000           

600,00 

        Apresentando grau de  maturação  tal  que  lhe  permita 

        suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 

        condições adequadas para  o  consumo.  Com  ausência de 
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        sujidades, parasitos e   larvas,   de   acordo   com  a 

        Resolução 12/78 da CNNPA.                               

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

000526  CARNE BOVINA MÚSCULO DE SEGUNDA SEM OSSO              QUILO                 100,00            16,000         

1.600,00 

        Produto proveniente de  animais,  sadios,  abatidos sob 

        inspeção veterinária, devendo    apresentar   coloração 

        vermelho-vivo, odor característico  e  aspecto  próprio 

        não amolecido e   nem  pegajosa.  Deverá  apresentar  a 

        eliminação dos excessos   de   gordura,   cartilagem  e 

        aponevroses, com no  máximo  10% de gordura não possuir 

        coloração arroxeada, acinzentada   e  esverdeada,  odor 

        forte e desagradável,  parasitas,  sujidades,  larvas e 

        qualquer substância contaminante.  Embalagem  primária: 

        saco plástico resistente  ou acondicionado em embalagem 

        de polietileno atóxica,  transparente e resistente ou a 

        vácuo, peso líquido  de  1  kg  ou  2  kg,  contendo na 

        embalagem a identificação  do  produto,  peso, marca do 

        fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo 

        de inspeção do  órgão  competente  e data de embalagem. 

        Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de 

        entrega.                                                

000529  CARNE BOVINA ALCATRA DE PRIMEIRA SEM OSSO             QUILO                 100,00            20,000         

2.000,00 

        Produto proveniente de  animais,  sadios,  abatidos sob 

        inspeção veterinária, devendo    apresentar   coloração 

        vermelho-vivo, odor característico  e  aspecto  próprio 

        não amolecido e   nem  pegajosa.  Deverá  apresentar  a 

        eliminação dos excessos   de   gordura,   cartilagem  e 

        aponevroses, com no  máximo  10% de gordura não possuir 

        coloração arroxeada, acinzentada   e  esverdeada,  odor 

        forte e desagradável,  parasitas,  sujidades,  larvas e 

        qualquer substância contaminante.  Embalagem  primária: 

        saco plástico resistente  ou acondicionado em embalagem 

        de polietileno atóxica,  transparente e resistente ou a 

        vácuo, peso líquido  de  1  kg  ou  2  kg,  contendo na 

        embalagem a identificação  do  produto,  peso, marca do 

        fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo 

        de inspeção do  órgão  competente  e data de embalagem. 

        Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de 

        entrega.                                                

                                                                

                                                                

000533  SALSICHA PARA HOT DOG EM CONSERVA                     QUILO                  10,00            10,100           

101,00 

        Embalagem em filme  PVC  transparente  ou saco plástico 

        transparente com identificação  do                      

        produto, marca do                                       

        fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo 

        com as                                                  

        Portarias  do Ministério da Agricultura, DIPOA          

        nº304 de 22/04/96  e  n.145 de 22/04/98,                

        da Resolução                                            

        da ANVISA n.105  de  19/05/99  e  da  Lei  Municipal  / 

        Vigilância Sanitária                                    

        n.5504/99.  O produto deverá ter                        

        registro no Ministério  da  Agricultura e/ou Ministério 

                                                                

        da Saúde.                                               

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

000538  CENOURA DE PRIMEIRA                                   QUILO                  90,00             6,000           

540,00 

        Apresentando grau de  maturação  tal  que  lhe  permita 

        suportar a manipulação,  o                              

        transporte e a conservação                              

        em condicoes adequadas  para o consumo. Com ausencia de 

                                                                

        sujidades, parasitos e   larvas,   de  acordo  com  a   

        Resolução 12/78 da CNNPA.                               

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

000541  LARANJA DE PRIMEIRA IN NATURA TIPO PÊRA               UNIDADE               100,00             0,750            

75,00 

        Apresentando grau de  maturação  tal  que  lhe  permita 

        suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 

        condições adequadas para  o  consumo.  Com  ausência de 

        sujidades, parásitos e   larvas,   de   acordo   com  a 

        Resolução 12/78 da CNNPA.                               
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000548  PEITO DE FRANGO COM OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE        QUILO                  50,00            12,270           

613,50 

        Congelado, Embalagem em  filme PVC transparente ou saco 

        plástico transparente, contendo     identificação    do 

        produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas 

        e carimbos oficiais,  de  acordo  com  as  Portarias do 

        Ministério da Agricultura,  DIPOA  n.304  de 22/04/96 e 

        n.145 de 22/04/98,  da  Resolução  da  ANVISA  n.105 de 

        19/05/99, da Lei   Municipal   /  Vigilância  Sanitária 

        n.5504/99 e Resolução       RDC      n.      13      de 

        02/01/2001.                                             

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

000549  LINGUIÇA SUÍNA CALABRESA                              QUILO                   3,00            15,580            

46,74 

        Embalagem a vácuo  em  filme  PVC  transparente ou saco 

        plástico transparente, contendo                         

        identificação   do                                      

        produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas 

        e carimbos                                              

        oficiais,  de  acordo  com as Portarias do              

        Ministério da Agricultura,  DIPOA n.304 de              

        22/04/96 e                                              

        n.145 de 22/04/98,  da  Resolução  da  ANVISA  n.105 de 

        19/05/99 e da  Lei                                      

        Municipal  / Vigilância Sanitária                       

        n.5504/99.                                              

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

000551  PRESUNTO DE CARNE DE AVE TIPO CHESTER FATIADO         QUILO                  15,00            27,520           

412,80 

        Embalagem com identificação   do   produto,   marca  do 

        fabricante, prazo de  validade  e  peso                 

        líquido,  de                                            

        acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA, o produto devera 

        ter o registro  no                                      

        Ministerio  da  Agricultura e/ ou                       

        Ministério da Saúde.                                    

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

000638  BOLACHA TIPO MAISENA                                  CAIXA                  73,00            49,130         

3.586,49 

        pcts individuais 400g      especificação:     biscoito, 

        apresentação, oval, sabor  leite,  classificação  doce, 

        caracteristicas adicionais sem  recheio,  tipo maisena, 

        aplicação humana.                                       

000641  CARNE EM CONSERVA                                     CAIXA                   8,00           155,040         

1.240,32 

        carne bovina em   conserva,acondicionado  em  embalagem 

        original, com 24 unid de 320g                           

000662  FEIJÃO CAVALO CLARO TIPO 1                            FARDO                  10,00           168,000         

1.680,00 

        embalagem plastica de   1kg   acondicionado  em  fardos 

        plasticos de até  30kg  não inferior a 180 dias/ com no 

        maximo 30 dias de fabricação no ato de entrega          

000672  LEITE CONDESADO TRADICIONAL                           CAIXA                   3,00            70,000           

210,00 

        acondicionado em lata no minimo 395g cada com caixa com 

        12 unidades                                             

000691  ÓLEO DE SOJA                                          CAIXA                   4,00            52,000           

208,00 

        óleo vejetal de   soja   acondicionado   em   embalagem 

        original com 6   unidades   cada   caixa  cada  unidade 

        contendo 900ml                                          

000704  REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR GUARANÁ                   PACOTE                  7,00            31,650           

221,55 

        Refrigerante sabor guaraná,  acondicionado em embalagem 

        original, pacote contendo 6 unidades de 2 litros.       

000707  REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR LARANJA                   PACOTE                  2,00            31,650            

63,30 

        Refrigerante sabor laranja,  acondicionado em embalagem 

        original, pacote contendo 6 unidades de 2 litros.       

000709  REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR UVA                       PACOTE                  1,00            31,650            

31,65 
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        Refrigerante sabor uva,   acondicionado   em  embalagem 

        original, pacote contendo 6 unidades de 2 litros.       

000710  SAL IODADO REFINADO                                   FARDO                   2,00            32,000            

64,00 

        sal de cozinha,  acondicionado em embalagem original de 

        1kg com 30 unidades no fardo                            

000713  SALSICHA 180G                                         CAIXA                  10,00            66,810           

668,10 

        tipo viena,acondicionado em  embalagem  original  caixa 

        com 24 unidades de 180g                                 

000717  MELÃO                                                 QUILO                  20,00            13,400           

268,00 

        fruta in natura, tipo melão especie comum,fruta madura  

000719  FRANGO ABATIDO                                        QUILO                 100,00             9,000           

900,00 

        limpo, magro, não  temperado, congelado, proveniente de 

        aves sadias, abatidas    sob    inspeção   veterinária, 

        apresentando cor e  odor  característicos.  Isento  de: 

        vestígio de descongelamento, cor esverdeada, odor forte 

        e desagradável, parasitas,                              

        sujidades,     larvas     e                             

        qualquer substância contaminante.    Acondicionado   em 

        embalagem de polietileno   atóxica,                     

        resistente,   peso                                      

        líquido de 1  kg, contendo na embalagem a identificação 

        do produto, peso,   marca   do   fabricante,  prazo  de 

        validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão 

        competente e data  de  embalagem. Validade mínima de 06 

        (seis) meses, a contar da data de entrega.              

                                                                

000721  QUEIJO MUSSARELA                                      QUILO                  15,00            28,900           

433,50 

        queijo ingrediente fermento  lácteo, temperatura de 0 a 

        10 graus (apos   aberto),   tipo   mussarela   fatiado, 

        embalagem plastica atóxica de 1kg, resistente, prazo de 

        validade não inferior á 90 dias                         

000732  PÃO HAMBURGUER                                        UNIDADE               100,00             0,600            

60,00 

        pão tipo hamburguer peso 50g                            

000742  POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA                          QUILO                   5,00            10,500            

52,50 

        pct de 1kg, produto congelado                           

000745  POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA                           QUILO                   5,00            13,500            

67,50 

        pct de 1kg, produto congelado                           

000746  POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJA                         QUILO                   5,00            16,000            

80,00 

        polpa de fruta natural sabor maracuja concentrado .     

011704  FEIJÃO CARIOQUINHA                                    FARDO                  10,00           127,500         

1.275,00 

        acondicionado em embalagem  resistente  de  polietileno 

        atóxico transparente, contendo  30 unidade de 1 kg, com 

        identificação na embalagem  (rótulo)  dos ingredientes, 

        valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação 

        e validade. Isento  de  sujidades,  parasitas, larvas e 

        material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a 

        contar da data de entrega.                              

011714  MANDIOCA REGIONAL (MACAXEIRA)                         QUILO                  10,00             3,150            

31,50 

        Apresentando grau de  maturação  tal  que  lhe  permita 

        suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 

        condições adequadas para  o  consumo.  Com  ausencia de 

        sujidades, parasitos e   larvas,   de   acordo   com  a 

        Resolucao 1                                             

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

011716  POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI                          QUILO                   5,00            13,500            

67,50 

        espefificação:pacote de 1kg, produto congelado          

011719  ABOBORA                                               QUILO                  10,00             3,100            

31,00 

        apresentando grau de  maturação  tal  que  lhe  permita 

        suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 

        condições adequadas para  o  consumo.  Com  ausência de 

        sujidades, parasitos e   larvas,   de   acordo   com  a 

        Resolução 12/78 da CNNPA.                               

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

011978  MOLHO INGLÊS                                          CAIXA                   1,00            99,000            

99,00 

        caixa com 24  unidades-embalagem primária de garrafinha 

        plástica resistente com  150ml                          
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        ou de vidro com 150ml                                   

        de conteúdo e  validade não inferior á 90 dias a partir 

        da data de entrega                                      

011980  ARROZ COMUM TIPO 1                                    FARDO                  12,00            94,000         

1.128,00 

        fardo com 30  embalagem  de  1gk  cada,  arroz tipo 01, 

        classe longo fino,  sub-grupo  polido, acondicionado em 

        saco polietileno transparente,   atóxico,   limpo,  não 

        violado e resistente  com capacidade de 1 kg; Embalagem 

        secundaria: fardos plásticos   lacrados.  validade  não 

        inferior a 180 dias após a entrega                      

011981  AVEIA EM FLOCOS FINOS                                 CAIXA                  10,00            60,000           

600,00 

        aveia de 500g  em  flocos  finosçomposição  nutricional 

        minima (em 100g):15g  de proteina, 7,5g de lipidios/55g 

        de carboidratos/ valor calorico 347,5 kcal              

011985  CAFÉ TORRADO E MUIDO                                  CAIXA                 144,00           142,000        

20.448,00 

        de boa qualidade  pacote  tipo almofada com 20 unidades 

        de 250g                                                 

011986  CHARQUE                                               FARDO                   9,00           117,000         

1.053,00 

        carne bovina em   conserva   adicionado   em  embalagem 

        original 5KG                                            

011987  CONDIMENTO MISTO                                      QUILO                  20,00            12,800           

256,00 

        tempero misto composto de pimenta do reino e cominho em 

        embalagem original com 100g                             

011988  COLORIFICO                                            QUILO                  10,00             9,900            

99,00 

        colorifico em pó,  acondicionado  em embalagem original 

        de 200g                                                 

011989  CREME DE LEITE                                        CAIXA                   3,00            80,300           

240,90 

        com 27 unidades  de  200g,  ingredientes  gordura lacta 

        minimo 35% apresentação embalagem tetra-pak(caixinha)   

011991  EXTRATO DE TOAMATE-LATA                               CAIXA                  50,00            77,200         

3.860,00 

        especificação: lata com   340g   extrato   de   tomate, 

        ingrediente basico tomate  ,  prazo  de validade 3 dias 

        (aberto)/8 meses (fechado),       conservação       com 

        concervante, quantidade calorica,  52,  caracteristicas 

        adicionais nao peneirado                                

011994  FARINHA DE TAPIOCA PCT 500G                           PACOTE                 40,00             4,300           

172,00 

        embalagem plastica de  500g  com data de fabricação nao 

        inferior a 30 dias e vencimento não a 60 dias           

011995  FARINHA DE MANDIOCA TORRADA                           FARDO                   4,00           150,000           

600,00 

        embalagem de 30kg  com  validade não inferior á 30 dias 

        da data de entrega                                      

011997  FUBÁ DE MILHO AMARELO                                 FARDO                   1,00            50,000            

50,00 

        com 30 unidades  de  500g  de submetidos a processos de 

        maceração secagem, moagem,   peneiração   e   laminação 

        adequados e insento de sujidades                        

011999  LEITE EM PÓ INTANTANEO                                FARDO                  44,00           241,400        

10.621,60 

        leite em pó  intregal  em pó instantaneo, acondicionado 

        em embalagem 50  pacotes  de 200g cad, com validade não 

        inferior á 90 dias a partir de data de entrega          

012001  MACARRÃO-TIPO PARAFUSO SÊMOLA                         FARDO                   7,00            26,100           

182,70 

        produto do tipo  parafuso,  acondicionado  em embalagem 

        resistente de polietileno     atóxico     transparente, 

        contendo 10 pct de 500g, com identificação na embalagem 

        (rótulo) dos ingredientes,   valor  nutricional,  peso, 

        fornecedor, data de  fabricação  e  validade. Isento de 

        sujidades, parasitas, larvas   e   material   estranho. 

        Validade mínima de  12 (doze) meses a contar da data de 

        entrega.                                                

012002  MILHO PIPOCA                                          QUILO                   2,00             8,000            

16,00 

        embagem de 500g fardo com 30 kg                         

012003  MINGAU DE ARROZ                                       CAIXA                  50,00           105,600         

5.280,00 

        mingau de preparo instanteneo sabor arroz de 400g caixa 

        com 12 unidades                                         

012005  OVO DE GALINHA                                        CAIXA                   3,00           128,000           

384,00 

        caixa ovo com 12 cubas contendo 30 ovos em cada         

012008  SARDINHA EM CONSERVA 125G                             CAIXA                   3,00           146,700           

440,10 

        sardinha em conserva  em óleo comestivel, acondicionado 

        em embalagem original,  caixa  c/  50  unidades de 125g 

        cada                                                    

012009  LIMÃO REGIONAL TIPO JAPONÊS                           QUILO                 200,00             5,000         

1.000,00 

        especificação: fruta in    natura,   especie   japonês, 

        aplicação alimentar                                     

012010  ALHO COMUM                                            QUILO                  12,00            22,000           

264,00 

        especificação: legume in   natura  tipo  alho,  especie 

        comum                                                   

012011  PIMENTÃO                                              QUILO                  10,00             9,000            

90,00 

        especificação: legume in  natura tipo pimentão, especie 
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        verde                                                   

012012  PÃO DE CHÁ 50G                                        UNIDADE               100,00             0,600            

60,00 

        tipo chá, ingredientes  farinha de trigo, fermento sal, 

        açucar, maragrina, peso 50g sem farofa                  

012016  APRESUNTADO                                           QUILO                   3,00            14,800            

44,40 

        especificação: apresuntado tipo   cozido   ingredientes 

        carne suína,tenperaturaq conservação  0 a 4 graus (após 

        aberto)embalagem plastica atóxica, resistente, prazo de 

        validade 90 dias                                        

012021  PÃO DE FORMA 500G                                     UNIDADE                30,00             8,500           

255,00 

        pão tipo forma ingredientes farinha de trigo, fermento, 

        sal, açucar, margarina  e  água  embalagem  primária de 

        embalagem plástica resistente,  peso  500g apresentação 

        fatiado contendo prazo  de  validade  não  inferior á 3 

        dias a partir da data de entrega                        

012024  POLPA DE FRUTA SABOR TAPEREBA                         QUILO                   5,00            14,000            

70,00 

        polpa de fruta   natural   de  tapereba  concentrado  e 

        acondicionado em embalagem  plástica  atóxica, com data 

        de validade,resistente, e  entregue  de modo a garantir 

        sua caracteristicas fisicas e sanidade                  

012025  FILÉ DE PEIXE DOURADA                                 QUILO                  30,00            28,200           

846,00 

        peixe in natura,  espécie  dourada,  apresentação posta 

        congelada embalagem plastica   atóxica,   resistente  e 

        entregue de modo   a   garantir   suas  caracteristicas 

        fisicas e sanidade                                      

012026  FILÉ DE PEIXE CONGELADO PESCADA AMARELA               QUILO                  30,00            23,500           

705,00 

        peixe in natura,  espécie pescada amarela, apresentação 

        posta apresentação congelado embalagem plastica atóxica 

        resistente de 1kg,  entregue  de  modo  a garantir suas 

        caracteristicas fisicas e sanidade.                     

012029  KAT-CHUP CX                                           CAIXA                  20,00            73,000         

1.460,00 

        caixa com 24  unidades de 300g, validade não inferior á 

        90 dias data de entrega                                 

012030  COUVE FLOR                                            MAÇOS                  30,00             5,000           

150,00 

        apresentando grau de   evolução  completo  do  tamanho, 

        aroma e cor   propria,   com  ausencias  de  sujidades, 

        paresitos e larvas,  de acordo com a resolução 12/78 da 

        cnnpa                                                   

012035  PREPARO LÍQUIDO CONCENTRADO PARA SUCO SABOR CAJU      CAIXA                   7,00            56,000           

392,00 

        suco concentrado sabor caju, acondicionado em embalagem 

        original com 500ml,  caixa  com 12 unidades, garrada de 

        plástico ou vidro   em   caixa  resitente  que  permita 

        manuseio e conserve os produtos.                        

                                                                

012036  MASSA PARA SOPA                                       FARDO                   5,00            34,560           

172,80 

        fardo com 30 embalagens de 200g cada                    

012037  PERA IN NATURA                                        QUILO                  50,00            13,000           

650,00 

        fruta in natura conservada em boa temperatura madura    

012038  CHUCHU IN NATURA                                      QUILO                  50,00             4,500           

225,00 

        Apresentando grau de  maturação  tal  que  lhe  permita 

        suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 

        condições adequadas para  o  consumo.  Com  ausência de 

        sujidades, parasitos e   larvas,   de   acordo   com  a 

        Resolução 12/78 da CNNPA.                               

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

012039  FEIJÃO VERDE IN NATURA                                QUILO                  50,00             8,000           

400,00 

        feijão verde in natura bem conservado                   

012041  MAXIXE DE PRIMEIRA                                    QUILO                  30,00             4,000           

120,00 

        Apresentando grau de  maturação  tal  que  lhe  permita 

        suportar a manipulação,  o                              

        transporte e a conservação                              

        em condições adequadas  para o consumo. Com ausência de 

                                                                

        sujidades, parasitos e   larvas,   de  acordo  com  a   

        Resolução 12/78 da CNNPA.                               

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

012048  CARNE BOVINA S/OSSO-TIPO MUSCULO MOÍDA                QUILO                 100,00            13,000         

1.300,00 

        Produto proveniente de  animais,  sadios,  abatidos sob 

        inspeção veterinária, devendo    apresentar   coloração 

        vermelho-vivo, odor característico  e  aspecto  próprio 

        não amolecido e   nem  pegajosa.  Deverá  apresentar  a 

        eliminação dos excessos   de   gordura,   cartilagem  e 
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        aponevroses, com no  máximo  10% de gordura não possuir 

        coloração arroxeada, acinzentada   e  esverdeada,  odor 

        forte e desagradável,  parasitas,  sujidades,  larvas e 

        qualquer substância contaminante.  Embalagem  primária: 

        saco plástico resistente  ou acondicionado em embalagem 

        de polietileno atóxica,  transparente e resistente ou a 

        vácuo, peso líquido  de  1  kg  ou  2  kg,  contendo na 

        embalagem a identificação  do  produto,  peso, marca do 

        fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo 

        de inspeção do  órgão  competente  e data de embalagem. 

        Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de 

        entrega.                                                

012050  CARNE BOVINA TRASEIRA S/ OSSO                         QUILO                 150,00            20,000         

3.000,00 

        Produto proveniente de  animais,  sadios,  abatidos sob 

        inspeção veterinária, devendo    apresentar   coloração 

        vermelho-vivo, odor característico  e  aspecto  próprio 

        não amolecido e   nem  pegajosa.  Deverá  apresentar  a 

        eliminação dos excessos   de   gordura,   cartilagem  e 

        aponevroses, com no  máximo  10% de gordura não possuir 

        coloração arroxeada, acinzentada   e  esverdeada,  odor 

        forte e desagradável,  parasitas,  sujidades,  larvas e 

        qualquer substância contaminante.  Embalagem  primária: 

        saco plástico resistente  ou acondicionado em embalagem 

        de polietileno atóxica,  transparente e resistente ou a 

        vácuo, peso líquido  de  1  kg  ou  2  kg,  contendo na 

        embalagem a identificação  do  produto,  peso, marca do 

        fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo 

        de inspeção do  órgão  competente  e data de embalagem. 

        Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de 

        entrega.                                                

012064  AZEITE DE OLIVIA                                      CAIXA                   3,00           261,000           

783,00 

        com acidez maxima   0,8%   para   temperar   alimentos, 

        enbalagem de 500mlx c/20 unidades                       

012065  ADOÇANTE LIQUIDO 75ML                                 FRASCO                  2,00             5,350            

10,70 

012066  AZEITONA VERDE                                        PACOTE                 30,00            17,640           

529,20 

        sem caroço  sache c500 gramas                           

012067  CALDO CONCETRADO DE CARNE                             CAIXA                   1,00            13,500            

13,50 

        em tabletes de 19g                                      

012070  DIETA INTEGRAL PEDIATRICA EM PO                       LATA                    5,00            51,500           

257,50 

        nutrição entegral e  oral, oara crianças de 1 a 10 anos 

        insenta de sacarose   e  lactose  em  lata  400g  sabor 

        baunilha                                                

012072  FERMENTO QUIMICO                                      UNIDADE                 2,00            13,600            

27,20 

        tipo em po  composto  de  piro  fostato  acido de sodio 

        bicabornato de sodio                                    

012074  LEITE SEM LACTOSE                                     LITRO                  10,00             6,000            

60,00 

        em caixa tetrapak  de  1 litro constar na especificação 

        "não contém lactose"  com  validade  não  inferior á 90 

        dias a partir da data de entrega.                       

012076  LEGUMES EM CONSERVA                                   LATA                   10,00             3,150            

31,50 

        lata de 200g  contendo  legumes  como: batata, cenoura, 

        ervilha e outros, com validade não inferior a 90 dias a 

        partir da data de entrega                               

012078  MAIONESE 250G                                         CAIXA                   6,00            84,250           

505,50 

        caixa com 24  unidades  de mini-caixas tetrapak de 250g 

        cada, com validade  não  inferior á 90 dias a partir da 

        data de entrega.                                        

012079  MARGARINA                                             CAIXA                  48,00            51,600         

2.476,80 

        caixa com 12 unidades de 500g, com data de validade não 

        inferior á 90 dias a partir da data de entrega          

012084  CARNE DE FIGADO                                       QUILO                  70,00            14,000           

980,00 

        Produto proveniente de  animais,  sadios,  abatidos sob 

        inspeção veterinária, devendo    apresentar   coloração 

        vermelho-vivo, odor característico  e  aspecto  próprio 

        não amolecido e   nem  pegajosa.  Deverá  apresentar  a 

        eliminação dos excessos   de   gordura,   cartilagem  e 

        aponevroses, com no  máximo  10% de gordura não possuir 

        coloração arroxeada, acinzentada   e  esverdeada,  odor 

        forte e desagradável,  parasitas,  sujidades,  larvas e 

        qualquer substância contaminante.  Embalagem  primária: 

        saco plástico resistente  ou acondicionado em embalagem 

        de polietileno atóxica,  transparente e resistente ou a 

        vácuo, peso líquido  de  1  kg  ou  2  kg,  contendo na 

        embalagem a identificação  do  produto,  peso, marca do 

        fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo 

        de inspeção do  órgão  competente  e data de embalagem. 

        Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de 

        entrega.                                                

012085  CARNE BOVINA (PALETA)                                 QUILO                  70,00            13,000           

910,00 

        Produto proveniente de  animais,  sadios,  abatidos sob 

        inspeção veterinária, devendo    apresentar   coloração 

        vermelho-vivo, odor característico  e  aspecto  próprio 

        não amolecido e   nem  pegajosa.  Deverá  apresentar  a 

        eliminação dos excessos   de   gordura,   cartilagem  e 
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        aponevroses, com no  máximo  10% de gordura não possuir 

        coloração arroxeada, acinzentada   e  esverdeada,  odor 

        forte e desagradável,  parasitas,  sujidades,  larvas e 

        qualquer substância contaminante.  Embalagem  primária: 

        saco plástico resistente  ou acondicionado em embalagem 

        de polietileno atóxica,  transparente e resistente ou a 

        vácuo, peso líquido  de  1  kg  ou  2  kg,  contendo na 

        embalagem a identificação  do  produto,  peso, marca do 

        fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo 

        de inspeção do  órgão  competente  e data de embalagem. 

        Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de 

        entrega.                                                

012086  CARNE MOIDA DE 1 QUALIDADE                            QUILO                  70,00            14,000           

980,00 

        Produto proveniente de  animais,  sadios,  abatidos sob 

        inspeção veterinária, devendo    apresentar   coloração 

        vermelho-vivo, odor característico  e  aspecto  próprio 

        não amolecido e   nem  pegajosa.  Deverá  apresentar  a 

        eliminação dos excessos   de   gordura,   cartilagem  e 

        aponevroses, com no  máximo  10% de gordura não possuir 

        coloração arroxeada, acinzentada   e  esverdeada,  odor 

        forte e desagradável,  parasitas,  sujidades,  larvas e 

        qualquer substância contaminante.  Embalagem  primária: 

        saco plástico resistente  ou acondicionado em embalagem 

        de polietileno atóxica,  transparente e resistente ou a 

        vácuo, peso líquido  de  1  kg  ou  2  kg,  contendo na 

        embalagem a identificação  do  produto,  peso, marca do 

        fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo 

        de inspeção do  órgão  competente  e data de embalagem. 

        Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de 

        entrega.                                                

012087  VINAGRE DE ÁLCOOL                                     CAIXA                   9,00            21,600           

194,40 

        embalagem plástica de  500ml  com  12  unidades em cada 

        caixa, com validade  não inferior á 90 dias a partir da 

        data de entrega                                         

012088  COXA E SOBRECOXA DE FRANGO                            QUILO                  30,00            10,900           

327,00 

        Produto proveniente de   aves   sadias,   abatidas  sob 

        inspeção veterinária, devendo  apresentar  coloração  e 

        odor característicos e  aspecto próprio não amolecido e 

        nem pegajosa. Deverá   apresentar   a   eliminação  dos 

        excessos de gordura,  cartilagem  e aponevroses, com no 

        máximo 10% de  gordura não possuir coloração arroxeada, 

        acinzentada e esverdeada,  odor  forte  e desagradável, 

        parasitas, sujidades, larvas   e   qualquer  substância 

        contaminante. Embalagem primária:     saco     plástico 

        resistente ou acondicionado em embalagem de polietileno 

        atóxica, transparente e  resistente  ou  a  vácuo, peso 

        líquido de 1  kg  ou  2  kg,  contendo  na  embalagem a 

        identificação do produto,  peso,  marca  do fabricante, 

        prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção 

        do órgão competente   e  data  de  embalagem.  Validade 

        mínima de 06   (seis)   meses,  a  contar  da  data  de 

        entrega.                                                

012090  FILE DE FRANGO                                        QUILO                  70,00            14,000           

980,00 

        limpo, magro, não  temperado, congelado, proveniente de 

        aves sadias, abatidas    sob    inspeção   veterinária, 

        apresentando cor e  odor  característicos.  Isento  de: 

        vestígio de descongelamento, cor esverdeada, odor forte 

        e desagradável, parasitas,                              

        sujidades,     penosidades,                             

        larvas e qualquer        substância       contaminante. 

        Acondicionado em embalagem   de   polietileno  atóxica, 

        resistente, peso líquido de 1 kg, contendo na embalagem 

        a identificação do  produto, peso, marca do fabricante, 

        prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção 

        do órgão competente   e  data  de  embalagem.  Validade 

        mínima de 06   (seis)   meses,  a  contar  da  data  de 

        entrega.                                                

                                                                

                                                                

012091  BANANA IN NATURA                                      QUILO                 100,00             7,500           

750,00 

        fruta in natura , tipo banana, especie prata            

012093  CHEIRO VERDE                                          MAÇOS                   5,00             8,500            

42,50 

        maço de 1kg, embalagem primária cestinha telada ou saco 

        plastico, apresentando grau  de  evolução  completo  do 

        tamanho, aroma e    cor   própria.   Com   ausência     

        de                                                      

        sujidades, parasitos e   larvas,   de   acordo   com  a 

        Resolução 12/78 da CNNPA.                               

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

012094  ALFACE                                                MAÇOS                  20,00             5,500           

110,00 

        maço de 1kg, embalagem primária cestinha telada ou saco 

        plastico, apresentando grau  de  evolução  completo  do 
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        tamanho, aroma e   cor   própria.   Com   ausência   de 

        sujidades, parasitos e   larvas,   de   acordo   com  a 

        Resolução 12/78 da CNNPA.                               

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

012095  BETERRABA                                             QUILO                  30,00             6,500           

195,00 

        apresentando grau de  maturação  tal  que  lhe  permita 

        suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 

        condições adequadas para  o  consumo.  Com  ausência de 

        sujidades, parasitos e   larvas,   de   acordo   com  a 

        Resolução 12/78 da CNNPA.                               

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

012098  CEBOLINHA VERDE                                       MAÇOS                  10,00             5,100            

51,00 

        maço de 1kg, embalagem primária cestinha telada ou saco 

        plastico, apresentando grau  de  evolução  completo  do 

        tamanho, aroma e    cor   própria.   Com   ausência     

        de                                                      

        sujidades, parasitos e   larvas,   de   acordo   com  a 

        Resolução 12/78 da CNNPA.                               

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

012099  COENTRO VERDE                                         MAÇOS                  10,00             5,100            

51,00 

        maço de 1kg, embalagem primária cestinha telada ou saco 

        plastico, apresentando grau  de  evolução  completo  do 

        tamanho, aroma e    cor   própria.   Com   ausência     

        de                                                      

        sujidades, parasitos e   larvas,   de   acordo   com  a 

        Resolução 12/78 da CNNPA.                               

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

012102  PIMENTINHA VERDE                                      QUILO                  10,00             7,500            

75,00 

        apresentando grau de  maturação  tal  que  lhe  permita 

        suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 

        condições adequadas para  o  consumo  com  ausência  de 

        sujidades, parasitos e larvas.                          

012103  PEPINO                                                QUILO                  10,00             5,100            

51,00 

        apresentando grau de  maturação  tal  que  lhe  permita 

        suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 

        condições adequadas para  o  consumo.  Com  ausência de 

        sujidades, parasitos e   larvas,   de   acordo   com  a 

        Resolução 12/78 da CNNPA.                               

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

012106  GOIABA                                                QUILO                  10,00            14,000           

140,00 

        apresentando grau de  maturação  tal  que  lhe  permita 

        suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 

        condições adequadas para  o  consumo.  Com  ausência de 

        sujidades, parasitos e   larvas,   de   acordo   com  a 

        Resolução 12/78 da CNNPA.                               

                                                                



 

Prefeitura Municipal de Muaná 
Praça 28 de maio, 43 - CEP: 68.825-000 - Centro - Muaná, Pará 

CNPJ: 05.105.200/0001-22 
prefeitura.muana@hotmail.com 

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

012438  BISCOITO TIPO CREAM CRACKER  CX                       CAIXA                  91,00           118,000        

10.738,00 

        caixa com 24 unidades de 400g                           

012439  MACARRÃO TIPO ESPAGUETE                               FARDO                   5,00            30,780           

153,90 

        A base de farinha, com ovos. Embalagem com no mínimo 10 

        de 500 g,  com dados de identificação do produto, marca 

        do fabricante, prazo de validade não inferior á 30 dias 

        a partir da  data  de  fabricação,  peso  líquido  e de 

        acordo com a Resolução RDC 93/2000 - Anvisa.            

012549  ACHOCOLATADO EM PÓ.                                   QUILO                  20,00            10,700           

214,00 

        Instantâneo, tradicional, a base de açucar, cacau em pó 

        e maltodextrina Embalagem  primária  de  1kg, embalagem 

        secundária de 400g, com identificação do produto, marca 

        do fabricante, prazo   de   validade  e  peso  líquido, 

        validade não inferior  á  90  dias  a partir da data de 

        Fabricação. de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão 

        Nacional de Normas   e   Padrões   para   Alimentos   - 

        CNNPA.                                                  

                                                                

 

                                                                                                 VALOR GLOBAL R$      

103.898,57 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

2.1 - Este contrato fundamenta-se no art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E 

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

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

 

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

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

 

3.3.  Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ 
as notas de empenhos e respectivas  notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual; 

 

3.4. 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 do fornecimento, bem como o custo de transporte, inclusive 

seguro, carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e 

responsabilidade da CONTRATADA; 
 

3.5 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); 

 

3.6. 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. 
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3.7. Providenciar a imediata correção das deficiências  e ou  irregularidades apontadas pela 

Contratante; 

 
3.8. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões  até o limite 

fixado no § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

 

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao 

pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a 
Lei nº  8.666/93 e suas alterações posteriores; 

 

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 
 

4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do 

objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 
 

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

atestadas pelo Setor Competente. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

 

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 26 de Janeiro de 2018 
extinguindo-se em 30 de Março de 2018,  podendo ser prorrogado de acordo com a lei. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 

 
6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da 

Lei nº 8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

 
7.1. 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 a CONTRATADA, 

sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes penalidades: 

 
 -    Advertência; 

 -    Multa; 

 -    Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o 
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; 

 

7.2. 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; 
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7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a 
defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

 

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, 

descontá-la das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente; 

 
7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que 

deram causa à penalidade; 

 

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer 
anormalidade constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências 

cabíveis; 

 
7.7. 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 do CONTRATANTE, e desde que 
formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE 

 
8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 103.898,57 (cento e três mil, oitocentos e 

noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos), a ser pago no prazo de até trinta dias, 

contado partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos bens 
efetivamente fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) 

CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente 

atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem 

de serviço emitida. 
 

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre  de ato ou fato 

atribuível à Contratada, 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. 
 

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) 
CONTRATANTE, na dotação orçamentária Exercício 2018 Atividade 0707.041220037.2.042 

Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo, Classificação 

econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 
4.181,11, Exercício 2018 Atividade 0505.201220037.2.020 Manutenção da Secretaria 

Municipal de Agricultura e Abastecimento, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de 

consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 2.970,28, Exercício 2018 Atividade 
1919.041220037.2.111 Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca, Classificação 

econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 

6.539,21, Exercício 2018 Atividade 1818.041220037.2.107 Manter as Atividades da 

Secretaria Mun. de Meio  Ambiente, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de 
consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 3.227,35, Exercício 2018 Atividade 

0606.121220037.2.027 Manutenção da Secretaria Municipa de Educação, Classificação 

econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 
11.244,55, Exercício 2018 Atividade 0303.041220037.2.007 Manutenção da secretaria 



 

Prefeitura Municipal de Muaná 
Praça 28 de maio, 43 - CEP: 68.825-000 - Centro - Muaná, Pará 

CNPJ: 05.105.200/0001-22 
prefeitura.muana@hotmail.com 

Municipal de Administração, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, 
Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 5.629,60, Exercício 2018 Atividade 

0606.123670052.2.041 Manter Centro de Referencia da Educacao Especial, Classificação 

econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 
11.356,55, Exercício 2018 Atividade 0606.121220037.2.028 Manutenção do Programa 

Salario Educação Transporte Escolar FNDE, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material 

de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 58.749,92, ficando o saldo pertinente 
aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, 

caso seja necessário. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 

8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a 
apresentação das devidas justificativas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES 
 

11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei 

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. 
 

11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de MUANÁ, como o único capaz de dirimir as dúvidas 

oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente. 
 

11.3 - 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. 
 

 

    MUANÁ-PA, 26 de Janeiro de 2018 
 

 

 
    PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ 

    CNPJ(MF) 05.105.200/0001-22 

    CONTRATANTE 

 
 

 

    M DE ASSUNÇÃO GOMES -ME 
    CNPJ 10.798.531/0001-25 

    CONTRATADO(A) 

 
 

 

 

Testemunhas: 
 

 

 
1._______________________________            2._______________________________ 
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