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CONTRATO N° 021/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021 
 

 
TERMO DE CONTRATO FIRMADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FARO, QUE ENTRE SÍ FAZEM, DE UM LADO O MUNICÍPIO E DE 
OUTRO LADO A FIRMA “VENCEDORA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 

00003/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR 
DO MUNICÍPIO DE FARO. 
 
 
 

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pessoa jurídica de direito público, inscrita sob o CNPJ nº 30.134.200/0001-06, com domicílio 
na Rua Dr. Dionísio Bentes, s/n – Bairro: Centro - CEP: 68280-000, neste ato representado pelo seu secretario, o Sr. ROOSIVELT 
IRENO PIMENTEL DE ANDRADE, residente e domiciliado na Rua Nossa Senhora das Graças, s/nº Bairro DISTRITO DE NOVA 
MARACANÃ, CEP: 68.280-000 portador da carteira de Identidade nº 5887302, PC/PA, CIC/MF 000.418.562-52, neste ato 
denominado “Contratante de outro lado a firma  A C B ANDRADE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E INDUSTRIA DE 
PESCADOS EIRELI  “VENCEDORA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021,  neste ato denominada simplesmente 
“CONTRATADA”, Inscrita no CNPJ sob o 07.166.320/0001-65 , com sede nesta cidade (ou outra), representada pelo (a) Sr. (a) 
ANA CÁSSIA BRITO ANDRANDE , portador (a) da carteira de Identidade nº  1699291 SESEG/AM  e CIC/MF 785.184.402-97, tendo 
em vista o julgamento da Comissão Permanente de Licitação, objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021 , datada de  22 / 
03 /2021, homologada pelo Sr. Prefeito Municipal, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Contrato mediante as 
seguintes cláusulas e condições:  
 
 
CONDIÇÕES ESPECIFICAS 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL 

O objeto do presente Contrato, licitado em conformidade com as normas da Prefeitura Municipal de Faro e nos termos da Lei n° 

8.666/93 e suas alterações é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE FARO.. 
 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 
Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da 
CONTRATADA: atos convocatórios, edital de licitação, bem como a proposta, planilha de serviços, da proponente vencedora, parecer 
de julgamento e legislação pertinente à espécie. 
 

 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 
O preço total geral para a execução do objeto deste Contrato é de R$. 1.001.705,00  ( HUM MILHÃO E HUM MIL  SETESSENTOS E 
CINCO REAIS ), daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”. 

 

ITENS  PRODUTOS QUANT. UND. ESPECIFICAÇÃO 
VALOR DE 

REFERÊNCIA VALOR TOTAL 
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1 ACHOCOLATADO EM PÓ 5.000 Pacote C/  400g 

Achocolatado em pó 
instantâneo, em pó 
homogêneo, cor marrom 
claro a escuro. Enriquecido 
com vitaminas. Contendo os 
seguintes ingredientes: 
açúcar, cacau em pó, 
maltodextrina, sal, vitaminas 
(a, d3, b1, b2, b3, b5, b6, b7, 
b9, b12), minerais (ferro e 
zinco), emulsificante lecitina 
de soja e aromatizante. 
Embalagem primária, 
própria, fechada a vácuo, 
constando identificação do 
produto, inclusive 
classificação e a marca, 
nome e endereço do 
fabricante, modo de preparo, 
data de fabricação, validade 
e lote visíveis. 

R$ 6,62 

R$ 33.100,00 

2 AÇUCAR 6.000 Pacote C/ 1 kg 

Cristal, branco, contendo no 
mínimo 98,3% de sacarose; 
livre de fermentação isenta 
de matéria terrosa, de 
parasito e de detritos animais 
e vegetais; aparência, cor e 
cheiro próprios do tipo de 
açúcar; sabor doce; validade 
mínima de 12 meses; 
embalagem primária: saco 
de polietileno atóxico. 

R$ 3,47 

R$ 20.820,00 

3 ALHO 600 KG 

Alho nobre. Características 
técnicas: tipo especial, 
classe 6. Deve apresentar as 
características do cultivar 
bem definidas, estar 
fisiologicamente 
desenvolvido, inteiro, sadio e 
isento de substâncias 
nocivas à saúde. Deve estar 
embalados em sacos de 
plástico. 

R$ 35,00 

R$ 21.000,00 

4 ARROZ 6.000 Pacote C/ 1 kg 

Agulhinha, tipo 1, 
beneficiado, polido, com no 
mínimo 90% de grãos 
inteiros, medindo 
aproximadamente 6 mm 
após o polimento; validade 
mínima de 12 meses; 
embalagem primária saco 
polietileno atóxico, resistente, 
termosoldado. Data de 
fabricação e validade 
visíveis. 

R$ 5,75 

R$ 34.500,00 
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5 AVEIA EM FLOCOS 4.000 Pacote C/  200g 

Cereal de aveia em flocos 
enriquecida com vitaminas e 
sais minerais, em caixa. 
Rótulo contendo informação 
nutricional, data fabricação, 
validade e lote. Validade 
mínima de 6 meses a partir 
da data da entrega do 
produto. 

R$ 3,60 

R$ 14.400,00 

6 BISCOITO DOCE 4.000 
PACOTE C/ 400 

G 

Tipo maisena de boa 
qualidade, inteiros, 
constando identificação do 
produto, inclusive 
classificação e a marca, 
nome e endereço do 
fabricante e a data da 
fabricação validade mínima 
de 6 meses a contar da data 
de entrega. 

R$ 4.42 

 R$ 17.680,00 

7 BISCOITO SALGADO 4.000 
PACOTE C/ 400 

G 

Tipo cream cracker. Biscoito 
crocante, inteiro, ingredientes 
básicos: farinha de trigo, 
gordura vegetal hidrogenada, 
água e sal. Validade mínima 
de 6 meses a contar da data 
de entrega. 

R$ 4,42 

R$ 17.680,00 

8 CARNE BOVINA 5.000 KG 

De primeira bovino limpo, 
magro, congelado ou 
resfriado, com cor, sabor e 
odor característicos do 
produto de boa qualidade, 
ausência de sebos, 
apresentado em embalagens 
transparente à vácuo ou bem 
lacrada, com denominação 
do nome do produto, 
fabricante, endereço, registro 
no ministério da agricultura 
(sif, sie ou sim), data de 
fabricação e validade. 
Embalado 

R$ 35,00 

R$ 175.000,00 

9 
CARNE EM COSERVA 

BOVINA 
2.000 Lt C/ 320g 

Obtida a partir de 
carnes bovinas cortadas em 
cubos, isentas de peles, 
veias, aponeuroses, 
cartilagens, intestinos, 
tendões ou fragmentos de 
ossos e outros tecidos 
inferiores, sendo submetido a 
processo tecnológico 
adequado. Poderá conter o 
caldo do cozimento 
da carne e sal. 

R$ 8,70 

R$ 17.400,00 
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10 CARNE BOVINA MOIDA 3.000 KG 

De primeira moída, 
congelada, sem tempero, 
sem gordura, sem cartilagem 
e nervos, com coloração 
vermelha brilhante. Fechada 
a vácua não injetada. 
Embalagem: primária deve 
estar intacta, acondicionada 
em pacotes de polietileno 
reforçado. No rótulo da 
embalagem deve constar 
peso, data de 
processamento, procedência, 
prazo de validade e 
certificado de inspeção 
federal (sif), estadual (sie) ou 
municipal (sim). Fabricação: 
máximo de 30 dias. Validade: 
mínimo de 6 meses. Deverá 
ser transportado em veículo 
refrigerado ou conforme 
legislação vigente. 

R$ 36,00 

R$ 108.000,00 

11 CHARQUE BOVINO 1.500 Pacote C/ 500g 

Obtido de carne bovina, 
adicionado de cloreto de 
sódio e sais de cura, 
submetido a um processo de 
maturação e dessecação. O 
produto deve estar de acordo 
com a legislação vigente, 
especialmente a instrução 
normativa nº 22, de 31 de 
julho de 2000 do ministério 
da agricultura - ma. 

R$ 24,50 

R$ 36.750,00 

12 COLORAU 300 Pacote C/ 100g 

Corante natural de urucum, 
pacote de boa qualidade. 
Não deve apresentar 
sujidade, umidade, bolo, 
rendimento insatisfatório, 
mistura e peso. Validade 
mínima de 06 meses a 
contar da data da entrega do 
produto. 

R$ 0,95 

R$ 285,00 
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13 MILHO PARA MUNGUNZÁ 4.000 Pacote C/ 500g 

Milho para mungunzá ou 
canjica de milho são grãos 
ou pedaços de grãos de 
milho (zea mays l.) Que 
apresentam ausência parcial 
ou total do gérmen, em 
presença de escarificação 
mecânica ou manual 
(degerminado). O produto 
deverá estar de acordo com 
a legislação vigente, 
especialmente a portaria nº 
109, de 24 de fevereiro de 
1989 do ministério da 
agricultura.  

R$ 3,80 

R$ 15.200,00 

14 FIGADO BOVINO 3.000 KG 

Fígado bovino (bife), 
congelado, sendo cada peça 
acondicionada em 
embalagem de no máximo 3 
kg, contendo características 
do produto. No rótulo da 
embalagem deve constar 
peso, data de 
processamento, procedência, 
prazo de validade e 
certificado de inspeção 
federal (sif), estadual (sie) ou 
municipal (sim). Fabricação: 
máximo de 30 dias. Validade: 
mínimo de 6 meses. Deverá 
ser transportado em veículo 
refrigerado ou conforme 
legislação vigente. 

R$ 15,00 

R$ 45.000,00 

15 FEIJÃO RAJADO 4.000 Pacote C/ 1 kg 

Feijão rajado tipo 1, validade 
estampada na embalagem 
em local visível, embalagem 
integra. Apresentação 1 
kg.  Novo de primeira 
qualidade, sem presença de 
grãos mofados e/ou 
carunchados, com 
embalagem plástica 
resistente e transparente, 
data de validade de 3 meses 
na data de entrega.com 
registro no ministério da 
agricultura. 

R$ 12,68 

R$ 50.720,00 

16 FEIJÃO JALO 4.000 Pacote C/ 1 kg 

Feijão rajado tipo 1, validade 
estampada na embalagem 
em local visível, embalagem 
integra. Apresentação 1 
kg.  Novo de primeira 
qualidade, sem presença de 
grãos mofados e/ou 
carunchados, com 
embalagem plástica 
resistente e transparente, 
data de validade de 3 meses 
na data de entrega.com 
registro no ministério da 
agricultura. 

R$ 13,50 

R$ 54.000,00 
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17 FRANGO CONGELADO 5.000 KG 

Frango inteiro, resfriado ou 
congelado sem miúdos, sem 
tempero, embalado 
individualmente em sacos 
resistente, com 
aproximadamente 2 kg por 
frango, plásticos de 
polietileno nome do agricultor 
ou associação marcado na 
embalagem, e registro nos 
órgãos de inspeção sanitária. 
Sem formações de cristais 
de gelo, contendo apenas 
12% de água, consistência 
firme, não amolecida, odor e 
cor característicos, cor 
amarela-rosada, sem 
escurecimento ou manchas 
esverdeadas; cheiro 
agradável, ele lisa, macia e 
clara (entre amarelo e 
branco), transporte do lote 
em veículo fechado e 
refrigerado. As 
especificações de qualidade 
do produto seguem a 
legislação da vigilância 
sanitária e recomendação do 
ministério da agricultura SIF, 
SIE ou SIM 

R$ 10,80 

R$ 54.000,00 

18 
LEITE DE COCO 
TRADICIONAL 

5.000 Gr c/ 500 ml 

frasco de 200 ml. O produto 
deve ser obtido da emulsão 
aquosa extraída do 
endosperma do fruto do 
coqueiro (cocos nucifera l.), 
através de processo 
tecnológico adequado. 
Aspecto, cor, odor e sabor 
característicos e acidez max 
de 5%. As características 
físicas, microbiológicas, 
pesos e medidas, 
acondicionamento, higiene e 
rotulagem deve estar de 
acordo com a resolução- rdc 
n°83 de 15/09/2000 
anvisa/ms. 

R$ 5,90 

R$ 29.500,00 

19 LEITE EM PÓ 10.000 Pacote C/  400g 

Leite em pó integral, 
instantâneo, de origem 
animal, enriquecido com no 
mínimo 8 vitaminas e 
minerais. Isento de gorduras 
trans. Embalado em 
embalagem aluminizada. No 
seu rótulo deverá ter 
informação sobre glúten, 
tabela nutricional com 
identificação da porção, 
modo de preparo, 
rendimento, prazo de 
validade e número de lote. 

R$ 13,08 

R$ 130.800,00 
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20 MACARRÃO 400G 4.000 Pacote C/  400g 

Macarrão do tipo espaguete 
n.º 08; seca, com ovos; 
fabricada a partir de matéria-
prima selecionada, sã, limpa 
e boa qualidade; enriquecido 
com ferro e ácido fólico, 
embalagem resistente e 
termossoldado. Embalagem 
de 400g, de boa qualidade 
validade mínima de 12 
meses a partir da data da 
entrega. 

R$ 3,49 

R$ 13.960,00 

21 MACARRÃO 500G 4.000 Pacote C/  500g 

Macarrão parafuso com 
ovos, enriquecido com ferro 
e ácido fólico, pacote 
transparente polietileno 
atóxico, resistente 
termossoldado embalagem 
de 500 g, de boa qualidade. 

R$ 4,38 

R$ 17.520,00 

22 ÓLEO 1.000 Gr c/ 900 ml 

Óleo de soja refinado, 100% 
natural, não deve apresentar 
cheiro forte e intenso, volume 
insatisfatório, mistura de 
outros óleos. Embalagem: 
intacta, acondicionadas em 
embalagens plásticas 900 ml 
de peso liquido. Fabricação: 
máximo de 30 dias. Validade: 
mínimo de 10 meses. 

R$ 9,27 

R$ 9.270,00 

23 OVOS 1.000 
Cartela c/ 30 

unidade 

De galinha cor branca classe 
a sem defeitos, frescos, 
tamanho médio ou superior, 
pesando no mínimo 55 g por 
unidade, conforme decreto 
lei nº 3748 de 12/07/93. 
Deve estar embalado em 
caixa descartável, com 
capacidade para 30 
unidades, com identificação 
do produtor e prazo de 
validade. Embalagem 
secundária: caixa de papelão 
reforçada, devidamente 
lacrada com fita adesiva e 
identificada com rótulo. 

R$ 16,80 

R$ 16.800,00 

24 SAL 1.000 Pacote C/ 1 kg 

Sal fino seco, iodado para 
cozinha. No seu rótulo conter 
prazo de validade/lote. 
Validade mínima de 6 meses 
a partir da data da entrega. 

R$ 1,00 

R$ 1.000,00 
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25 SARDINHA 3.000 Lata c/ 180g 

Sardinha em conserva em 
óleo comestível e sal, não 
contém glútem nem 
conservantes. Embalágem 
de 125 gr intácta sem 
amassados e carimbo 
certificado de inspeção 
federal (sif) ou estadual (sie). 
Fabricação: máximo 60 dias 
e data de validade de 10 
meses na hora da entrega 

R$ 3,95 

R$ 11.850,00 

26 VINAGRE 1.000 Gr c/ 500 ml 

Vinagre de vinho branco, 
produto natural, fermentado 
acético simples, isento de 
corantes artificiais, ácidos 
orgânicos e minerais 
estranhos, livres de sujidade, 
material terroso e detritos de 
animais ou vegetais. Deve 
estar intacta, acondicionada 
em garrafas plásticas 
resistentes com 750 ml. 

R$ 2,45 

R$ 2.450,00 

27 CEBOLA 2.000 KG 

Cebola branca in natura, de 
1ª qualidade, classe 04 (de 
70 a 90 mm de diâmetro 
transversal), tipo especial, 
pesando entre 100 a 200 g a 
unidade. Deve apresentar as 
características do cultivar 
bem formadas, limpas, com 
colorações próprias, livres de 
danos mecânicos, 
fisiológicos, pragas e 
doenças e estar em perfeitas 
condições de conservação e 
maturação. 

R$ 4,43 

R$ 8.840,00 

28 TOMATE 2.000 KG 

Tomate in natura grupo 
oblongo ou redondo, grau 
médio de amadurecimento 
(“tomate salada”), classe 
média ou grande, de 50 a 90 
mm de diâmetro transversal 
do fruto, tipo especial, 
pesando de 100 a 200 g a 
unidade. Deve apresentar as 
características do cultivar 
bem formadas, limpas, com 
colorações próprias, livres de 
danos mecânicos, 
fisiológicos, pragas e 
doenças e estar em perfeitas 
condições de conservação e 
maturação. 

R$ 7,22 

R$ 14.440,00 



ESTADO DO PARÁ  

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO    
CNPJ. 05.178.272/0001-08 

 

 

 

29 BATATA 2.000 KG 

Batata inglesa in natura: 
lavada, grupo i ou ii, classe 
2, tipo especial (de 45 a 85 
mm de diâmetro transversal), 
pesando entre 100 e 300 
gramas a unidade. Devem 
apresentar as características 
do cultivar bem definidas, 
estarem fisiologicamente 
desenvolvidas, bem 
formadas, com coloração 
própria, livre de danos 
mecânicos, fisiológicos, 
pragas e doenças e estarem 
em perfeitas condições de 
conservação e maturação. 
Embalagem plastica 
contendo etiqueta com a 
identificação e peso do 
produto. 

R$ 5,94 

R$ 11.880,00 

30 REPOLHO 2.000 KG 

Repolho verde ou roxo in 
natura, em unidades com 
peso entre 1100 e 2500 
gramas cada. Deve 
apresentar as características 
do cultivar bem formadas, 
limpas, com colorações 
próprias, livres de danos 
mecânicos, fisiológicos, 
pragas e doenças e estar em 
perfeitas condições de 
conservação e maturação. 

R$ 4,48 

R$ 8.960,00 

31 CENOURA 2.000 KG 

Classe média, tipo especial, 
pesando entre 70 a 140 
gramas a unidade. 
Composição das raízes de 
12 a 17 cm de comprimento 
e 2,5 cm de diâmetro  in 
natura, cor laranja-vivo. 
Devem apresentar as 
características do cultivar 
bem definidas, estarem 
fisiologicamente 
desenvolvidas, não lenhosas, 
bem formadas, limpas, com 
coloração uniforme, livre de 
danos mecânicos, 
fisiológicos, pragas e 
doenças e estarem em 
perfeitas condições e 
maturação. Embalagem 
plástica contendo etiqueta 
com a identificação e peso 
do produto. 

R$ 4,45 

R$ 8.900,00 
 
 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS 
As despesas com as execuções do objeto deste Contrato correrão por conta dos recursos do orçamento vigente, conforme dotações 
abaixo. 
 
 
16 1601 12 361 0361 2.026 - 3.3.90.30.00 (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) 
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16 1602 12 361 0362 2.034 - 3.3.90.30.00 (TRANSP. ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL E TRANSPORTE ESCOLAR DE 
ALUNOS RIBEIRINHOS/FUNDEB-40%) 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços, objeto deste Contrato, inteiramente concluídos em condições de aceitação e de 
utilização em até 05 (Cinco) dias contados a partir da expedição da Ordem de Serviço. 
Parágrafo Único. A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto do presente Contrato em estrita observância aos serviços e prazos 
estabelecidos. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 
O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da expedição da ordem de serviço, podendo ser 
aditivado caso haja interesse entre as partes baseado no artigo 57, inciso II da Lei  8.666 de 21 de junho de 1993. 

CONDIÇÕES GERAIS 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO INÍCIO DOS SERVIÇOS 
Os serviços deverão ser iniciados, no máximo, em 05 (Cinco) dias, a partir da data da expedição da Ordem de Serviço. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
Somente poderá ser admitida alteração do prazo, com anuência expressa da CONTRATANTE, quando:  
(a) Ocorrer alteração do projeto e/ou especificações pela CONTRATANTE, (b) houver serviços extraordinários que alterem as 
quantidades, (c) houver serviços complementares, obedecidos aos dispositivos regulamentares, (d) ocorrer atraso no fornecimen to de 
dados informativos, que estejam sob responsabilidade expressa da CONTRATANTE, (e) ocorrer ato ou atos da CONTRATANTE que 
interfiram na execução contratual, (f) ocorrer ato ou atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente 
justificados; 
b) Ocorrer por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, “guerras”, atos de inimigo público, bloqueio, insurreições, 
epidemias, quarentenas, avalanches, terremotos, enchentes, explosões ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes e 
equivalentes a estes, desde que estes fatos tenham influência direta sobre a execução e que fujam ao controle seguro de qualquer das 
partes interessadas, as quais não consigam impedir sua ocorrência. A expressão “força maior” deve, também, incluir qualquer atraso 
causado por legislação, regulamentação ou atos governamentais, por ação ou omissão do CONTRATANTE, que venham causar 
atrasos à CONTRATADA. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior. 
Parágrafo Primeiro. Enquanto perdurarem os motivos do inciso II ou quando ocorrer a suspensão do Contrato por ordem do 
CONTRATANTE cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes, em relação ao Contrato. Os atrasos provenientes de 
greves ocorridas na CONTRATADA não poderão ser alegados como decorrentes de força maior. 
Parágrafo Segundo. Para que a CONTRATADA possa invocar os fatos indicados no caput como capazes de justificar quaisquer 
atrasos, os mesmos deverão ser comunicados ao CONTRATANTE, expressamente e devidamente comprovados, no prazo máximo de 
48 (quarenta e oito) horas do início da referida ocorrência. 
Parágrafo Terceiro. Os motivos invocados pela CONTRATADA serão julgados pela CONTRATANTE após a constatação da 
veracidade da sua ocorrência. 
Parágrafo Quarto. Após a aceitação dos motivos invocados pela CONTRATADA poderá haver acordo entre as partes para uma 
eventual prorrogação do prazo. 
 
Parágrafo Quinto. Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou serviços previstos, a 
CONTRATANTE reserva-se no direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a hipótese mencionada, a 
CONTRATADA responderá pelos custos, através de glosas de créditos e/ou garantias, e/ou pagamento direto a CONTRATANTE, 
inclusive será declarada inidônea, podendo ficar impedida de firmar Contrato com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos, 
conforme gravidade da infração e dos danos decorrentes. 
CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO 
A CONTRATADA não poderá sub-contratar, ceder ou transferir total ou parcial o presente Contrato, assim como a associação, fusão, 
cisão ou incorporação a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem o prévio e expresso consentimento da CONTRATANTE. 
 
 
Parágrafo Primeiro. Se eventualmente for concedida a subcontratação no todo ou em parte, pela CONTRATANTE, não reduz nem 
elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, em decorrência deste Contrato, nem 
importará em estabelecer qualquer vínculo entre a CONTRATANTE e o(s) subcontratado(s). 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103866/Lei-n-8.666-de-21-de-Junho-de-1993#art-57
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Parágrafo Segundo. Se a CONTRATADA ceder o Contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização da 
CONTRATANTE, deverá reassumir a execução no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo de outras sanções contratuais, sob 
pena de rescisão contratual; 
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS 
Por determinação da CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizer, em até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado. 
Parágrafo Primeiro. A supressão de serviços resultante de acordo celebrado expressamente entre a CONTRATANTE e a 
CONTRATADA poderá ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior. 
Parágrafo Segundo. Se no Contrato não houver sido contemplado preço unitário para os serviços a serem acrescidos, esses serão 
fixados mediante acordo entre as partes, respeitando os limites estabelecidos no caput desta Cláusula. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E POSSE 

O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze) dias após a comunicação da conclusão do 
objeto deste Contrato pela CONTRATADA à CONTRATANTE, por comissão especialmente designada pela CONTRATANTE, ficando a 
CONTRATADA responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados, até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que 
sejam de responsabilidade da CONTRATANTE. 
Parágrafo Primeiro. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado após o prazo de 60 (sessenta) dias do 
recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pela CONTRATANTE. 
Parágrafo Segundo. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade pela qualidade da(s), nem a ético-
profissional, pela perfeita execução do Contrato. 
Parágrafo Terceiro. A CONTRATANTE toma posse do objeto do Contrato dentro de 3 (três) dias da data da formalização do Termo de 
Recebimento Definitivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO E COMUNICAÇÃO. 

A fiscalização da execução dos serviços, objeto deste Contrato, será feita pela CONTRATANTE, ela poderá realizar inspeções que 
julgar necessárias e convenientes. 
Parágrafo Primeiro. A CONTRATADA deverá permitir que funcionários, especialistas e demais peritos da PREFEITURA o 
inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato. 
Parágrafo Segundo. No desempenho destas tarefas, deverão os técnicos da PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO contar com a total 
colaboração da CONTRATADA. 
Parágrafo Terceiro. A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento um ao outro. A finalidade é revisar 
os planos para o trabalho remanescente e discutir os problemas potenciais. 
Parágrafo Quarto. A fiscalização e a CONTRATADA devem elaborar ata transcrita de forma legível dos assuntos tratados nas 
reuniões de gerenciamento e distribuir cópias aos participantes da reunião. A responsabilidade das partes na tomada de 
providências deve ser decidida pela fiscalização e informada por escrito a todos que participaram da reunião. 
Parágrafo Quinto. Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva após o seu 
recebimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 30 (trinta) dias corridos após a apresentação correta da 
fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que cumpridas as cláusulas contratuais e 
obedecidas às condições para liberação das parcelas: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO 
Não haverá reajustamento de preços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES 
À CONTRATADA serão aplicadas penalidades pelo CONTRATANTE, admitida a defesa prévia, a serem apuradas na forma, a saber:  
a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia consecutivo que exceder à data prevista para conclusão  
b) Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por ação, omissão ou negligência, a CONTRATADA infringir qualquer das 
demais obrigações contratuais; 
c) Multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando ocorrer a rescisão do Contrato conforme o estabelecido no Parágr afo 
Primeiro da Cláusula Vigésima Terceira;  
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Parágrafo Primeiro. A multa será cobrada pela CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela legislação pertinente. Caso a 
CONTRATADA não venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor dos pagamentos 
vencidos ou será descontada do valor da garantia de execução. 
Parágrafo Segundo. As penalidades previstas no caput poderão cumular-se e o montante das multas não poderá exceder a 30% 
(trinta por cento) do valor contratual e, também, não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES 
Quando da aplicação de multas, a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA que terá prazo de 10 (dez) dias para recolher à 
Tesouraria do CONTRATANTE a importância correspondente, sob pena de incorrer em outras sanções cabíveis. 
Parágrafo Primeiro. Compete a CONTRATANTE, quando for o caso, por proposta da fiscalização, a aplicação de penalidades, tendo 
em vista a gravidade da falta cometida pela CONTRATADA. 
Parágrafo Segundo. É facultado à CONTRATADA recorrer, quando não concordar com as penalidades aplicadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A CONTRATADA se obriga a: 
a) Assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços executados bem como, na forma da Lei, 
respeitar rigorosamente as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital; 
b) Dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão do objeto deste 
Contrato em partes ou no todo; 
c) Providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS; 
d) Não manter em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou 
insalubres, não manter ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos. 
E) Arcar com todas as despesas como hospedagem e locomoção para a execução do objeto, no município de Faro e fora do município.   
Parágrafo Único. Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, social ou 
tributária de sua responsabilidade, incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA-·DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
A CONTRATANTE se obriga a: 
a) Fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução do objeto do presente Contrato; 
b) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;  
c) Garantir à CONTRATADA acesso à documentação técnica necessária para a execução do objeto do presente Contrato; 
d) Garantir à CONTRATADA acesso na execução dos serviços. 
 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 

Os veículos e equipamentos a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e 
serão de primeira qualidade, cabendo a CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar 
impróprios. 
Parágrafo Primeiro. A responsabilidade pelo fornecimento em tempo hábil dos veículos e equipamentos será, exclusivamente, da 
CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA SEGURANÇA . 
A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste Contrato, nos termos do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom 
andamento dos serviços, podendo a CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica 
ou desobedecerem as planilhas. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução 
dos serviços ora contratados inclusive acidentes, mortes, perdas. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 
A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir, o Contrato independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, assegurado 
a CONTRATADA o direito de defesa prévia, nos seguintes casos: 
a) Quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica; 
b) Quando a CONTRATADA transferir no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem a prévia 
e expressa anuência da CONTRATANTE; 
c) Quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da CONTRATADA sem justificativa aceita expressamente 
pela CONTRATANTE; 
d) Quando houver inadimplência de Cláusulas ou condições contratuais por parte da CONTRATADA e desobediência comprovada de 
determinação da fiscalização; 
Parágrafo Primeiro. Decorridos 1/3 (um terço) do prazo de execução do objeto do presente Contrato sem manifestação da 
CONTRATADA, estará caracterizada a inadimplência da mesma ficando assegurada a CONTRATANTE a tomar as medidas cabíveis 
para a rescisão Contratual e a aplicação da multa em conformidade com o estabelecido na Cláusula Décima sexta. 
Parágrafo Segundo. A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a apuração de 
perdas e danos, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades legais cabíveis. 
Parágrafo Terceiro. Declarada a rescisão do Contrato, que vigorará a partir da data da sua declaração, a CONTRATADA se obriga, 
expressamente, como ora o faz, a entregar os serviços já concluídos, inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de 
qualquer natureza. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS PRÁTICAS CORRUPTAS 
A CONTRATADA deverá observar os mais altos padrões éticos durante a execução do contrato, estando sujeita às sanções previstas 
na legislação; 
Parágrafo Primeiro. Se, de acordo com o procedimento administrativo da Prefeitura, ficar comprovado que um funcionário da 
CONTRATADA ou quem atue em seu lugar incorreu em práticas corruptas, a Prefeitura poderá declarar inelegível a CONTRATADA 
e/ou seus funcionários diretamente envolvidos em práticas corruptas, temporária ou permanentemente, para participar em futuras 
Licitações ou Contratos da Prefeitura. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES 
Serão incorporados a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS ou APOSTILAMENTO, conforme o caso, quaisquer modificações 
que venham a ser necessária durante a sua vigência, decorrente das obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações nos 
projetos, nas especificações técnicas, nos memoriais, nas quantidades, nos prazos ou nos valores para todos os fins e efeitos  de 
direito. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES 
Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados 
ao presente Contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Parágrafo Primeiro. Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde já acordado entre as 
partes contratantes que, sempre prevalecerão àqueles mencionados por extenso. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DO FORO 
As divergências não resolvidas por arbitragem serão dirimidas no Foro da Comarca de Faro. 
Parágrafo primeiro. Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor, com as testemunhas 
presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais. 

 
 

Faro– PA, 29 / Março de 2021. 
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