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CONTRATO N° 035/2019 

 
 

CONTRATO Nº 035/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019 – Menor Preço por Item Contrato a Contratação de 
Pessoa Jurídica para Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis para atender a Prefeitura 
Municipal, Secretarias, Fundos e Autarquias do Município de Curuçá/PA e a Empresa ESTAÇÃO COMÉRCIO DE 
MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI - CNPJ: 19.321.144/0001-78 estabelecida Tv. WE 38, 131, Cidade Nova IV - CEP: 
67.132-210 - Ananindeua - Estado do Pará. 
 
CONTRATANTE:  Fundo Municipal de Educação, Estado do Pará, pessoa jurídica de direito interno, com sede à Praça Coronel 
Horácio, 70, Centro, CEP.: 68.750-000, inscrito no CNPJ/MF sob nº 24.059.574/0001-01, neste ato devidamente representado 
pela Secretário Municipal, Sr. JOAQUIM RIBEIRO DA LUZ  em  pleno  exercício  de  seu mandato e  funções,   residente    e    
domiciliado    nesta  Cidade. 
 
    
 CONTRATADO:  Empresa ESTAÇÃO COMÉRCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI - CNPJ: 

19.321.144/0001-78 estabelecida Tv. WE 38, 131, Cidade Nova IV - CEP: 67.132-210 - 
Ananindeua - Estado do Pará. tendo como seu representante o Sr.: FABIO FERREIRA DE 
ALENCAR, inscrito no CPF: 634.028.582-15 portador do RG: 3298495 PC/PA. 

   CLÁUSULA PRIMEIRA OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL 
   O objeto do presente contrato é a Contratação de Pessoa Jurídica para Aquisição de Gêneros 
Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis para atender a Prefeitura Municipal, Secretarias, Fundos e Autarquias do 
Município de Curuçá/PA. 
   Parágrafo único:- Fundamento legal: Licitação – Pregão Presencial Nº 017/2019. 
   CLÁUSULA SEGUNDA DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 
   Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos cujos 
teores são de conhecimento do CONTRATADO: Os Atos Convocatórios da Licitação, Proposta da Licitante, Parecer de 
Julgamento; Legislação pertinente à Espécie. 
   CLÁUSULA TERCEIRA DO VALOR 
   O valor dos objetos licitados será de R$ 30.548,50 (trinta mil quinhentos e quarenta e oito mil e 
cinquenta centavos) pelo período de 06 (seis) meses, podendo prorrogar através da anuência de ambas as partes, sem 
quaisquer alterações no valor da licitação, conforme o resultado da licitação Pregão Presencial nº 017/2019: 

  

Item 
  Descriminação do 
Produto 

  Und Quant. MARCA 
 Val. 
Unit.  

Valor Total 
Empresa 

vencedora 

1 

ABACATE, unidade de 
tamanho médio, fruta 
firme, sem machucado, 
grau médio de 
amadurecimento, fruta 
limpa. 

QUILO 100 FOT FRUT           7,00             700,00  

ESTAÇÃO 
COMÉRCIO DE 

MAT. EXP. 
EIRELI 

2 

ABACAXI DE 1ª 
QUALIDADE, unidades 
de tamanho médio, 
frutas firmes, sem 
machucados, grau médio 
de amadurecimento, 
frutas limpas. 

QUILO 100 FOT FRUT           5,60             560,00  

ESTAÇÃO 
COMÉRCIO DE 

MAT. EXP. 
EIRELI 

3 

ABÓBORA, moranga de 
1ª qualidade, peso 
médio de 1 kg íntegro, 
consistência firme, casca 
livre de fungos. 

QUILO 150 FOT FRUT           4,50             675,00  

ESTAÇÃO 
COMÉRCIO DE 

MAT. EXP. 
EIRELI 

4 

ACHOCOLATADO EM PÓ 
INSTANTÂNEO, sabor 
chocolate, não poderá 
conter glúten, óleo ou 
gordura vegetal 
hidrogenada, amido e 
féculas estranhas. 

UNIDADE 100 MARATA           4,50             450,00  

ESTAÇÃO 
COMÉRCIO DE 

MAT. EXP. 
EIRELI 
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Embalagem em latas, 
potes ou sacos de 
polietileno atóxico, 
resistente e vedado 
hermeticamente de 400 
gramas cada. 

6 

ADOÇANTE DIETÉTICO, 
à base de edulcorante 
natural, líquido 
transparente, 
acondicionado em 
embalagem resistente 
de plástico atóxico, 
contendo pelo menos 
100 ml, com 
identificação na 
embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor 
nutricional, peso, 
fornecedor, data de 
fabricação e validade. 
Validade mínima de 12 
(doze) meses a contar da 
data de entrega. 

FRASCO 100 MARATA           3,90             390,00  

ESTAÇÃO 
COMÉRCIO DE 

MAT. EXP. 
EIRELI 

8 

ALHO - bulbo inteiro, 
nacional, boa qualidade, 
firme e intacto, sem 
lesões de origem física 
ou mecânica, 
perfurações e cortes, 
tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser 
bem desenvolvido, 
isento de sujidades, 
parasitas e larvas, 
acondicionado em sacos 
plásticos pesando 1 kg. 

QUILO 150 FOT FRUT         25,00          3.750,00  

ESTAÇÃO 
COMÉRCIO DE 

MAT. EXP. 
EIRELI 

18 

BATATA; comum lavada; 
com diâmetro equatorial 
entre 25 e 
41mm,pequena e 
uniforme; não 
apresentar os defeitos 
aparentes como 
esverdeamento, 
arroxeamento, 
brotamento, rachadura; 
podridão, e os defeitos 
internos; como coração 
oco, negro e mancha de 
chocolate; deve estar 
isenta de excesso de 
substancias terrosas, 
sujidades; corpos 
estranhos aderidos a 
superfície externa; 
devendo ser entregue 
em emb. aberta sub 
múltipla 
de(1,00x1,20)m, em 
pacotes atóxicos; 

QUILO 250 FOT FRUT           7,10          1.775,00  

ESTAÇÃO 
COMÉRCIO DE 

MAT. EXP. 
EIRELI 
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contendo identificação 
do produto, peso liquido, 
nome; endereço 
completo do fornecedor 
do produto; e telefones. 
ANVISA 259/02,port. 
157/02 e res. Cvs.nr 
15/91. 

26 

CANELA, tipo 
condimento, 
apresentação moída, 
aspecto físico pó, 
embalagem plástica com 
mínimo 30g. 

UNIDADE 50 APITI           1,80                90,00  

ESTAÇÃO 
COMÉRCIO DE 

MAT. EXP. 
EIRELI 

36 

CEBOLA REGIONAL, 
tamanho médio a 
grande, de primeira 
qualidade, apresentando 
grau de maturação de 
aproximadamente 60% 
adequado a 
manipulação, sem 
ferimento ou defeitos, 
tenros, sem manchas, 
com coloração uniforme 
e brilho, isenta de 
sujidades, parasitas ou 
larvas. 

QUILO 250 FOT FRUT           7,20          1.800,00  

ESTAÇÃO 
COMÉRCIO DE 

MAT. EXP. 
EIRELI 

37 

CENOURA EXTRA, in 
natura, cor laranja vivo, 
procedente de espécies 
genuínas e sãs, frescas, 
firmes, lisa, sem rugas, 
isento de brotos, lesões 
de origem física, 
mecânica ou biológica, 
matéria terrosa, 
sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à 
superfície externa, livre 
de enfermidades, 
insetos, parasitas e 
larvas. 

QUILO 150 FOT FRUT           5,70             855,00  

ESTAÇÃO 
COMÉRCIO DE 

MAT. EXP. 
EIRELI 

47 

EXTRATO DE TOMATE; 
concentrado; produto 
resultante da 
concentração da polpa 
de tomate por processo 
tecnológico; preparado 
com frutos maduros 
selecionados sem pele, 
sem sementes e corantes 
artificiais; isento de 
sujidades e fermentação; 
val.min.14 meses a 
contar da entrega, 
acondicionado caixa 
cartonada com 1080,00 
kg; e suas condições 
deverão estar de acordo 
com a resolução rdc 

CAIXA 100 QUERO         50,00          5.000,00  

ESTAÇÃO 
COMÉRCIO DE 

MAT. EXP. 
EIRELI 
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276/03 e suas 
posteriores alterações; 
produto sujeito a 
verificação no ato da 
entrega aos proced. 
Administrativos 
determinados pela 
ANVIS 

60 

FLOCOS DE MILHO 
AÇUCARADO, produto 
obtido por 
processamento 
tecnológico apropriado a 
base de : canjica de 
milho/açúcar/sal 
extrato de malte/lecitina 
de 
soja/vitaminas/minerais 
(ferro e zinco). 

PACOTE 100 NESTLE           8,50             850,00  

ESTAÇÃO 
COMÉRCIO DE 

MAT. EXP. 
EIRELI 

64 

GELATINA, Com polpa 
de fruta, sabores 
diversos, corante 
natural, fonte de 
vitaminas e minerais, 
embalagem com 75g 
(caixa), conter modo 
preparo, rendimento, 
ingredientes, 
informações 
nutricionais, nome e 
endereço do fabricante 
impressos na 
embalagem, Prazo de 
validade mínimo de 3 
meses a partir da data 
de entrega 

UNIDADE 50 MARIZA           1,70                85,00  

ESTAÇÃO 
COMÉRCIO DE 

MAT. EXP. 
EIRELI 

65 

GOIABADA á base de 
polpa de 
goiaba/açúcar/ácido 
fosfórico/, em 
embalagem plástica de 
600gr. 

UNIDADE 80 QUERO           7,90             632,00  

ESTAÇÃO 
COMÉRCIO DE 

MAT. EXP. 
EIRELI 

67 
KETCHUP, embalagem 
de 200g. 

CAIXA 200 FUGINI           2,40             480,00  

ESTAÇÃO 
COMÉRCIO DE 

MAT. EXP. 
EIRELI 

70 

LEITE CONDENSADO, 
ingredientes: leite 
integral, açúcar, leite em 
pó integral e lactose, 
características 
adicionais homogêneos 
isento de granulações, 
coloração branca, lata 
com 395g. 

UNIDADE 200 
VALE 

DOURADO 
          5,30          1.060,00  

ESTAÇÃO 
COMÉRCIO DE 

MAT. EXP. 
EIRELI 

73 

LEITE EM PÓ, Integral, 
embalado em saco 
plástico, isenta de 
sujidade, resistente, não 
violado, a embalagem 
devera conter os dados 

UNIDADE 350 PALMERANDO           5,25          1.837,50  

ESTAÇÃO 
COMÉRCIO DE 

MAT. EXP. 
EIRELI 
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de identificação, 
procedência 
informações 
nutricionais, numero do 
lote quantidade do 
produto, numero do 
registro do produto no 
Ministério da 
Agricultura SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção do 
SIF, embalagem 
contendo 200g. 

93 

ÓLEO VEGETAL 
comestível, matéria 
prima girassol, aplicação 
culinária em geral, tipo 
refinado, embalagem 
com no mínimo 900 ml. 

UNIDADE 50 SALADA           9,50             475,00  

ESTAÇÃO 
COMÉRCIO DE 

MAT. EXP. 
EIRELI 

94 

ÓLEO DE SOJA 
COMESTÍVEL, matéria 
prima soja, aplicação 
culinária em geral, tipo 
refinado isento de ranço, 
embalagem contento 
900 ml. 

UNIDADE 150 ABC           5,80             870,00  

ESTAÇÃO 
COMÉRCIO DE 

MAT. EXP. 
EIRELI 

105 

QUEIJO MUSSARELA_1ª 
QUALIDADE, a 
embalagem original 
deve ser a vácuo em 
saco plástico 
transparente e atóxico, 
limpo, não violado, 
resistente, que garanta a 
integridade do produto 
até o momento do 
consumo, acondicionado 
em caixas lacradas, 
acondicionado em saco 
plástico. 

QUILO 200 ILDA         32,00          6.400,00  

ESTAÇÃO 
COMÉRCIO DE 

MAT. EXP. 
EIRELI 

111 

Suco em pó - Diversos 
sabores - açúcar, 
acidulante ácido cítrico, 
contendo aroma natural, 
corantes artificiais, 
vitamina e ferro, não 
contém glúten.Contendo 
120gr 

PACOTE 150 TANG           1,26             189,00  

ESTAÇÃO 
COMÉRCIO DE 

MAT. EXP. 
EIRELI 

112 

SUCO EM PÓ - Diversos 
sabores - 
açúcar,acidulante ácido 
cítrico, contendo aroma 
natural, corantes 
artificiais, vitamina e 
ferro, não contém 
glúten.Contendo 01 kg. 

PACOTE 75 MARIZA         14,00          1.050,00  

ESTAÇÃO 
COMÉRCIO DE 

MAT. EXP. 
EIRELI 

117 
XAROPE 
CONCENTRADO DE 
FRUTAS de 01 litro. 

UNIDADE 50 GLOBO         11,50             575,00  

ESTAÇÃO 
COMÉRCIO DE 

MAT. EXP. 
EIRELI 

                 30.548,50    
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   Parágrafo Único: O pagamento da importância contida nesta Cláusula correrá à conta dos recursos 
Dotações Orçamentárias:  
 

EXERCÍCIO- 2019: 
 Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Curuçá 
Unidade Orçamentária: 0215 – Secretaria Municipal de Educação     
Projeto Atividade: 12.122.0004.2.041 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação  
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 –  Material de Consumo  
Subelemento: 3.3.90.30.07 – Gêneros de Alimentação      
    

CLÁUSULA QUARTA - DOS REAJUSTES 
A Contratada deverá manter os valores unitários pelo período da presente licitação, ou seja, 12 

(doze) meses, podendo ser prorrogado o prazo em comum acordo entre as partes, sem que haja alterações monetárias, 
mantendo-se o valor da licitação. 

 
CLAUSULA QUINTA – DA ENTREGA DOS OBJETOS 

A entrega dos objetos licitados será conforme necessidade do Município.  
A Contratante, antes de solicitar a entrega dos objetos licitados deverá necessariamente receber 

autorização expressa do Departamento Contábil/Financeiro do Município. 
A Contratada deverá entregar os objetos solicitados pelo responsável do 

Departamento/Secretaria interessada, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após solicitação. 
A Contratada também se compromete a repor os objetos que necessitaram de substituição 

dentro do prazo da garantia, pelo período máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após solicitação.  
CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

   O pagamento será efetuado após emissão da nota de empenho, iniciando-se mediante  
apresentação das respectivas Notas Fiscais emitidos pela Contratada e empenho por parte do setor financeiro do Município. 
                                                CLAUSULA SÉTIMA – DA UTILIZAÇÃO DE 25% 

  O Município se reserva no direito de acrescer ou reduzir o quantitativo em até 25% (vinte e cinco 
por cento), de acordo com suas necessidades, conforme previsão expressa no edital de licitação. 
   CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
   O CONTRATADO se obriga a: 

Assumir responsabilidades de encargos sociais, trabalhistas, fiscais e tributários, isentando o Estado, a União e  o 
Município de quaisquer ônus; 
Oferecer garantia dos objetos licitados será pelo período de 12 (doze) meses, conforme edital; 
Entregar os objetos solicitados pelo responsável Prefeitura Municipal de Curuçá, em no máximo 48 (quarenta e oito) 
horas, após a solicitação. 
Substituir os objetos que sofreram alguma avaria, dentro do prazo de garantia, no período máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas; 
Manter os valores unitários pelo período da licitação, ou seja, 12 (doze) meses, sem reajustes.  
Obedecer rigorosamente o disposto do presente edital.  
O desrespeito aos itens acima mencionas, acarreta imediata rescisão contratual. 

   CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
   A fiscalização do fornecimento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Curuçá, cabendo a esta 
notificações de eventuais irregularidades que deverão ser sanados pela CONTRATADA. 
   CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA RESCISÃO 
   O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) Meses, podendo ser prorrogado  conforme 
necessidade do Município e em comum acordo entre as partes..  

O CONTRATANTE se reserva ao direito de rescindir o Contrato  independentemente de 
interpelação judicial ou extra judicial, sem que a CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie quando a 
CONTRATADA incorrer em abusos ou irregularidades quanto ao fornecimento dos materiais e / ou houver inadimplência de 
Cláusulas ou condições contratuais . 
   Parágrafo Único: A rescisão do Contrato quando motivada por qualquer dos itens acima 
relacionados, implicará na apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais providências legais cabíveis. 

   CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 
   Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções previstas no artigo 

87 da Lei nº  8.666/93: 
  a) Advertência;  
  b) Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu 

total, o equivalente a 5%(cinco por cento)  do valor do empenho, cumulável com as demais sanções; 
  c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;  
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d) Declaração de inidoneidade para licitar, e contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a 
autoridade que aplicou a penalidade. 
                                              CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DO ARBITRAMENTO E FORO 
As partes Contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste Termo, perante o Foro da Comarca de Curuçá, 
não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um representante 
com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas. 
   CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS 
   Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em 
vigor. 
   CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CONHECIMENTOS DAS PARTES 
   Ao firmar este instrumento, declara o CONTRATADO ter plena ciência de seu conteúdo, bem como 
dos demais documentos vinculados ao presente Contrato para Contratação de Pessoa Jurídica para Aquisição de 
Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis para atender a Prefeitura Municipal, Secretarias, Fundos e 
Autarquias do Município de Curuçá/PA. 
   Justos e Contratados firmam as partes este instrumento com as testemunhas presentes ao ato, a fim 
de que produza seus efeitos legais. 
     

Curuçá/PA, 16 de Setembro de 2019. 
 

 
____________________________________ 

JOAQUIM RIBEIRO DA LUZ 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
 

_________________________ 
ESTAÇÃO COMÉRCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI 

CNPJ: 19.321.144/0001-78 
 
 

 
Testemunhas: 
1) ____________________________ 

RG 
 

2) ____________________________ 
      RG 
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