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CONTRATO  

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 

20210189/2021, CELEBRADA ENTRE 

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DE ELDORADO DO CARAJÁS E A 

EMPRESA M. N. DE SOUSA SANTOS 

COMERCIO, TENDO COMO OBJETO 

O REGISTRO DE PREÇO PARA 

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS, NA FORMA ABAIXO. 

  

O MUNICÍPIO DE ELDORADO DO CARAJÁS por meio da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede Rua da Rodoviária nº 30, Bairro: Centro – km 02, CEP: 68524-000 

– Eldorado do Carajás/PA, CNPJ: 84.139.633/0001-75 neste ato representada pela 

Prefeita, Sra. IARA BRAGA MIRANDA, portadora do CPF nº 702.629.262-53 e RG nº 

3732228 PC/PA, em Conivência com o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

CNPJ: 06.103.015/0001-61, neste ato representada pela Secretária  Municipal de 

Educação, a Sra. DINAQUEILE BARROS DA SILVA OLIVEIRA portador (a) do CPF 

nº. 866.190.042-53 e RG nº. 5355707 PC/PA, doravante denominados 

CONTRATANTE e a M. N. DE SOUSA SANTOS COMERCIO, sediada à Av. Carajás, 

Bairro: Novo Eldorado– Eldorado do Carajás Pa, CEP: 68524-000, inscrita no CNPJ 

sob nº 24.176.352/0001-60, neste ato representado por MARIA NETA DE SOUSA 

SANTOS, portador do RG sob nº 5945036 SSP/Pa, e do CPF sob nº 982.644.942-

34, resolvem celebrar o presente Contrato, tendo em vista o que consta no processo 

e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações, resolvem celebrar o presente 

Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 12/2021, mediante as 

cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é o REGISTRO DE PREÇO PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, que será fornecido 
nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

1.2.  Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no 
preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

1.3. Objeto da contratação: 
 

Cód. 
M. N. DE SOUSA SANTOS COMERCIO 

24.176.352/0001-60 

 Produto Unid. Medida Quant. Valor unit. Valor total 

1 Achocolatado em pó, pacote com 

400g Apresentação pó, sabor 
PACOTE 75 R$       4,00  R$        300,00  
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tradicional, prazo validade 

mínimo 18 meses, característica 

adicional enriquecido com 

vitaminas, pacote com 400gr. 

2 

Açúcar refinado, pacote com 

02kg, apresentação: cristal, 

embalagem: primária plástica, 

unidade de fornecimento. 

QUILOGRAMA 125 R$       5,00  R$        625,00  

3 
Almondegas ao molho, lata com 

420 g. 
LITRO 25 R$       8,00  R$        200,00  

4 

Amido de milho fabricado a partir 

de matérias primas sãs e limpas 

isenta de matéria terrosa e de 

parasitas, não podem estar 

úmidos, fermentados ou 

rançosos, devem produzir ligeira 

crepitação quando comprimido 

entre os dedos. Embalagem 

resistente, atóxica de 500g. 

CAIXA 75 R$       3,85  R$        288,75  

5 

Arroz tipo 01 05 kg, 

agulhinha/branco, subgrupo 

polido, classe longo fino, 

qualidade tipo 1 - pacote de 5kg. 

QUILOGRAMA 95 R$     15,00  R$     1.425,00  

7 

Aveia em flocos finos, caixa com 

200g.Fermento em pó químico* 

produto formado de substância 

ou mistura de substâncias 

químicas. o produto não poderá 

apresentar sujidades e matérias 

estranhas em 100g da amostra. 

embalagem original de fábrica em 

lata, peso líquido de 100g. deverá 

apresentar validade mínima de 6 

(seis) meses a parti da data de 

entrega. 

CAIXA 75 R$       3,38  R$        253,50  

8 
Azeite de dendê, frasco de 

200ml. 
ASCO 8 R$       3,65  R$         29,20  

9 

Biscoito doce tipo Maria, pacote 

com 400gBolacha doce* tipo 

Maria, pacote com 400g, deve ser 

composta de farinha de trigo 

açúcar amido de milho gordura 

PACOTE 750 R$       4,45  R$     3.337,50  
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vegetal sal refinado aromatizante 

e estabilizante de lecitina de soja 

e fermento químico embalagem 

em pacote, validade mínima de 

08 meses. 

12 
Biscoito tipo rosquinha, sabor 

coco, leite e chocolate, pct 800gr. 
PACOTE 250 R$       6,29  R$     1.572,50  

13 
Carne em conserva, lata com 

320gr. 
LITRO 0 R$       7,50  R$               -    

14 
Charque bovino ponta de agulha, 

embalagem com 1kg. 
QUILOGRAMA 150 R$     24,80  R$     3.720,00  

15 

Colorífico, pacote com 200g em 

pó de primeira: características: 

obtido de frutos maduros de 

urucum, limpos, dessecados e 

moído, de primeira, constituído de 

matéria prima de boa qualidade e 

apresentar aspecto, cor, cheiro e 

sabor característico do produto, 

contendo 200g. 

PACOTE 200 R$       2,29  R$        458,00  

18 

Farinha de mandioca seca, fina, 

beneficiada, amarela, com 

umidade inferior a 13%, isenta de 

matéria terrosa, fungos ou 

parasitas e fragmentos estranhos. 

Embalada em pacotes plásticos 

de 1 kg, transparentes, 

resistentes, acondicionados em 

fardos amarela fina, pacote com 

1kg. 

QUILOGRAMA 100 R$       4,00  R$        400,00  

19 

Farinha de trigo, pacote com 1 

kg, sem fermento, enriquecido 

com ferro e ácido fólico, isentos 

de matéria terrosa e em perfeito 

estado de conservação. Não 

pode estar úmida, fermentada 

nem rançosa. Embalagem em 

sacos plásticos de polietileno, 

transparentes/atóxico, limpos, 

não violados, resistentes, que 

garantam a integridade do 

produto até o momento do 

QUILOGRAMA 125 R$       4,82  R$        602,50  
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consumo, acondicionados em 

fardos lacrados. 

22 

Feijão Preto, pacote de 01 kg, 

novo, tipo 01, constituído de 

grãos da mesma coloração, 

admitindo-se no máximo 5% de 

mistura de outras classes, isento 

de matéria terrosa, parasitas, 

pedaços de grãos ardidos, 

brotados, chocos, imaturos ou 

mofados. 

QUILOGRAMA 50 R$       8,00  R$        400,00  

23 

Leite em pó integral, pacote em 

pó integral. peso líquido de 400g. 

embalagem: saco laminado, 

hermeticamente vedado. devendo 

ter boa solubilidade e rendimento 

mínimo de 3 litros (no total). 

período de validade de no mínimo 

1 ano. 

QUILOGRAMA 100 R$     11,60  R$     1.160,00  

24 

Macarrão fino, tipo espaguete de 

semolina ou sêmola. Embalado 

em saco plástico transparente de 

polietileno com 500gramas do 

produto. 

PACOTE 130 R$       2,40  R$        312,00  

26 

Massa para sopa tipo parafuso, 

pacote com 500g, massa seca 

vitaminada, isenta de sujidades, 

sem ovos, embalagem plástica 

resistente e transparente, 

rotulagem contendo informações 

dos ingredientes. 

QUILOGRAMA 75 R$       3,00  R$        225,00  

27 

Mingau de farinha láctea: 

vitaminada e embalagem de 

230g. 

PACOTE 25 R$       4,90  R$        122,50  

28 
Mingau multicereais: vitaminada 

embalagem de 230g. 
PACOTE 25 R$       4,50  R$        112,50  

29 

Óleo de soja refinado, garrafa de 

900ml a base de grãos de soja 

sem conservantes, validade 

mínima 12 meses embalagem 

contendo volume líquido de 

GARRAFA 125 R$       7,60  R$        950,00  
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900ml. 

30 
Sal refinado iodado, pacote com 

1kg. 
QUILOGRAMA 50 R$       1,00  R$         50,00  

31 
Sardinha em conserva, lata com 

125g. 
LITRO 25 R$       4,14  R$        103,50  

32 
Suco concentrado de caju, 

garrafa de 500 ml. 
GARRAFA 25 R$       2,75  R$         68,75  

33 
Suco concentrado de goiaba, 

garrafa de 500 ml. 
GARRAFA 25 R$       4,35  R$        108,75  

37 

Abóbora verde tradicional, frutos 

grandes de formato alongado e 

com pescoço a casca é lisa de 

cor verde com estrias creme 

início da colheita 140-160 dias. 

QUILOGRAMA 130 R$       3,49  R$        453,70  

38 

Açafrão: Integro sem 

irregularidades no produto, cheiro 

e aroma característico, contendo 

identificação do produto, marca 

do fabricante, data de fabricação 

e prazo de validade. Embalagem 

contendo um quilo 

UNIDADE 25 R$     10,49  R$        262,25  

40 

Alho grãos graúdos, do tipo 

comum, cabeça inteira, 

fisiologicamente desenvolvida, 

com bulbos curados, sem 

chocamento, danos mecânicos 

ou causados por pragas, com 

procedência. 

QUILOGRAMA 30 R$     18,49  R$        554,70  

41 

Azeite de Oliva Extra Virgem 

500ml - Azeite de oliva extra 

virgem. Acidez máxima 0,5%. 

Não contém glúten. 

UNIDADE 20 R$     16,01  R$        320,20  

44 

Batata inglesa de 1ª qualidade 

inteira acondicionada em rede 

plástica com identificação de 

peso validade de 15 dias a contar 

da data de entrega sem broto em 

grau de amadurecimento médio. 

QUILOGRAMA 50 R$       4,48  R$        224,00  

45 Beterraba de primeira qualidade, QUILOGRAMA 40 R$       3,80  R$        152,00  
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não perfuradas, sem parasitas 

aderidos. bulbos de tamanhos 

médios, uniformes, sem 

ferimentos, firmes, sem corpos 

estranhos ou terra aderido à 

superfície. 

46 

Canjica de milho branca 500g - 

Canjica de milho, grupo 

misturada, subgrupo 

despeliculado, classe branca, tipo 

1, isento de insetos, impurezas, 

matérias e odores estranhos, 

admitindo umidade máxima de 

13% por peso, acondicionado em 

saco plástico transparente, 

atóxico. Pacote com 500g. 

UNIDADE 50 R$       3,04  R$        152,00  

47 

Carne bovina de 1º peça/pedaço 

inteiro (tipo patinho lagarto ou 

coxão mole) resfriada limpa com 

aspecto cor cheiro e sabor 

próprio sem gordura embalado 

em saco plástico transparente 

atóxico com identificação de peso 

e validade na embalagem. 

QUILOGRAMA 35 R$     26,68  R$        933,80  

48 

Carne bovina moída resfriada, de 

boa qualidade, sem gordura, sem 

nervos, aspecto próprio, não 

amolecido e nem pegajosa, cor 

vermelho-cereja sem manchas 

esverdeadas ou outra coloração, 

cheiro e sabor próprio, com 

ausência de sujidades, parasitas 

e larvas. 

QUILOGRAMA 325 R$     15,46  R$     5.024,50  

50 

Cebola não brotada, sem danos 

fisiológicos ou mecânicos, 

tamanho médio uniforme, 

turgescentes, intactas, firmes e 

bem desenvolvidas. 

QUILOGRAMA 50 R$       3,98  R$        199,00  

52 

Cenoura de boa qualidade para o 

consumo, sem parasitas 

aderidos. raízes de tamanho 

médio, uniforme, sem ferimento, 

tenra, sem corpos estranhos 

QUILOGRAMA 50 R$       3,50  R$        175,00  
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aderidos à superfície. 

53 

Chocolate em barra branco de 

1kg, feito de manteiga de cacau e 

açúcar. Muitos consideram que, 

por não conter massa de cacau, o 

chocolate branco não é 

chocolate. E não está errado, 

afinal de contas, o que dá o sabor 

do chocolate não é a manteiga, é 

a massa. 

QUILOGRAMA 40 R$     15,50  R$        620,00  

55 

Chuchu de 1ª qualidade inteira 

acondicionada em rede plástica 

com identificação de peso 

validade de 15 dias a contar da 

data de entrega sem broto em 

grau de amadurecimento médio. 

QUILOGRAMA 50 R$       3,90  R$        195,00  

56 

Coco ralado embalagem de 

100gr* Aspecto: Desidratado, 

granulado solto. Cor: Branco. 

Aroma: Característico de coco, 

livre de ranço. Sabor: 

Característico de coco, livre de 

ranço. 

UNIDADE 40 R$       1,90  R$         76,00  

59 

Creme de leite de 200gr O 

produto é obtido do desnate de 

leite de alta qualidade, contendo 

um ótimo sabor, consistência e 

cremosidade. Pode ser 

combinado com muitos 

ingredientes diferentes, sendo 

utilizado em receitas doces ou 

salgadas. Pode ser combinado 

com muitos ingredientes 

diferentes, sendo utilizado em 

receitas doces ou salgadas. 

UNIDADE 50 R$       3,36  R$        168,00  

60 

Flocos de arroz, tipo farinha de 

arroz flocada, embalada em 

pacotes plásticos, transparentes, 

limpos, não violados, resistentes. 

A embalagem deverá conter 

externamente os dados de 

identificação, procedência, 

informações nutricionais. 

PACOTE 50 R$       2,50  R$        125,00  
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Embalagem c/ 500 g. 

62 

Frango inteiro classificação 

características gerais não deve 

conter pé cabeça congelado com 

no máximo 0,5% de água com 

miúdos 04% de gordura 

apresentado cor amarelo rosado 

sem escurecimentos ou manchas 

esverdeadas acondicionamento 

em embalagem plástica registro 

no ministério da agricultura - sif 

informações do fabricante 

especificação do produto de data 

de vencimento estampada na 

embalagem 

QUILOGRAMA 250 R$       7,10  R$     1.775,00  

63 

Laranja, grupo pêra tipo extra 

características adicionais produto 

próprio para consumo humano e 

em conformidade com a 

legislação em vigor. 

QUILOGRAMA 50 R$       4,65  R$        232,50  

64 

Leite condensado Ingredientes: 

leite integral, açúcar e lactose, 

não contém glúten. Embalagem 

tetra pak de 395gr. 

UNIDADE 60 R$       3,80  R$        228,00  

65 

Leite de Coco 200 ml - Leite de 

coco, natural, integral, 

concentrado, isento de sujidades, 

parasitas, larvas, com aspecto, 

cor, cheiro e sabor próprios. 

Acondicionados em vidros 

apropriados com 200 ml. 

UNIDADE 75 R$       2,98  R$        223,50  

66 

Melancia apresentando grau de 

maturidade tal que permita 

suporta manipulação transporte e 

conservação em condições 

adequadas para o consumo. 

UNIDADE 50 R$     13,24  R$        662,00  

70 

Presunto fatiado embalagem com 

identificação do produto e marca 

do fabricante prazo de validade e 

peso liquido. 

QUILOGRAMA 75 R$     19,00  R$     1.425,00  

73 Repolho verde, tamanho médio, QUILOGRAMA 50 R$       3,00  R$        150,00  



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS 

CNPJ: 84.139.633/0001-75 
 
 

 
 

Rua da Rodoviária nº 30 – Centro – km 02, CEP: 68524-000 – Eldorado do Carajás/PA 

 

primeira qualidade, cabeças 

fechadas, sem ferimentos ou 

defeitos, tenros, sem manchas e 

com coloração uniforme, livres de 

material terroso nas folhas 

externas. 

74 

Salsicha congelada tipo Hot Dog, 

composta de ingredientes como: 

Carne mecanicamente separada 

de aves, carne/ gordura suína, 

água, proteína de soja, sal, 

condimentos naturais e outros 

ingredientes permitidos na 

legislação vigente que não 

descaracterizem o produto. Sem 

pimenta e sem glúten. 

QUILOGRAMA 50 R$       6,70  R$        335,00  

76 
Ervilha em conserva, embalagem 

de 200gr. 
UNIDADE 150 R$       2,94  R$        441,00  

78 

Canela condimento, aspecto 

físico moída, aplicação culinária 

em geral 01 kg. 

UNIDADE 25 R$       2,90  R$         72,50  

79 

Suplemento oral pó, destinado a 

diversos tipos de usuários como 

idosos e crianças, suplemento 

oral, hipercalórico, hiperproteico, 

suplemento de geriatria, com 

fibras, sem glutem. Produto de 

referência, NUTREN SENIOR 

PÓ, similar ou melhor, 

embalagem: lata de 400gr. 

UNIDADE 0 R$     85,00  R$               -    

81 

Peito de frango, inteiro resfriado, 

embalagem intacta, constando 

data de validade e número do lote 

do produto, não apresentar 

superfície úmida, pegajosa ou 

inconsistência anormal. 

Constando a comprovação de 

inspeção. 

QUILOGRAMA 200 R$       8,49  R$     1.698,00  

83 

Mandioca, legume in natura, 

espécie branca, descascada e 

lavada. 

QUILOGRAMA 40 R$       3,56  R$        142,40  
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84 

Polpa de fruta sem açúcar, sabor 

caju, com aspecto, cor e cheiro 

próprio. o produto deverá 

apresentar em sua embalagem a 

validade do produto, transportado 

e conservado em temperatura 

não superior a 8º C com validade 

de no mínimo 03 meses, a partir 

da data de entrega. Pacote com 

01kg. 

QUILOGRAMA 150 R$       8,13  R$     1.219,50  

85 

Polpa de fruta sem açúcar, sabor 

cupuaçu, com aspecto, cor e 

cheiro próprio. o produto deverá 

apresentar em sua embalagem a 

validade do produto, transportado 

e conservado em temperatura 

não superior a 8º C com validade 

de no mínimo 03 meses, a partir 

da data de entrega. Pacote com 

01kg. 

QUILOGRAMA 50 R$     11,80  R$        590,00  

86 

Polpa de fruta sem açúcar, sabor 

goiaba, com aspecto, cor e cheiro 

próprio. o produto deverá 

apresentar em sua embalagem a 

validade do produto, transportado 

e conservado em temperatura 

não superior a 8º C com validade 

de no mínimo 03 meses, a partir 

da data de entrega. Pacote com 

01kg. 

QUILOGRAMA 150 R$     11,80  R$     1.770,00  

87 

Polpa de fruta sem açúcar, sabor 

graviola, com aspecto, cor e 

cheiro próprio. o produto deverá 

apresentar em sua embalagem a 

validade do produto, transportado 

e conservado em temperatura 

não superior a 8º C com validade 

de no mínimo 03 meses, a partir 

da data de entrega. Pacote com 

01kg. 

QUILOGRAMA 50 R$     11,80  R$        590,00  

88 

Polpa de fruta sem açúcar, sabor 

manga, com aspecto, cor e cheiro 

próprio. o produto deverá 

apresentar em sua embalagem a 

QUILOGRAMA 50 R$       9,89  R$        494,50  
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validade do produto, transportado 

e conservado em temperatura 

não superior a 8º C com validade 

de no mínimo 03 meses, a partir 

da data de entrega. Pacote com 

01kg. 

93 

Adoçante dietético 100% natural, 

embalagem de 80ml, com 

identificação do produto, marca 

do fabricante, data de fabricação 

e validade. 

UNIDADE 10 R$       5,85  R$         58,50  

96 
Maçã nacional, fruta in natura, 

tipo A. 
QUILOGRAMA 30 R$       5,90  R$        177,00  

97 
Pera, fruta in natura, espécie 

nacional. 
QUILOGRAMA 30 R$       5,90  R$        177,00  

TOTAL R$   38.921,50  

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com 

início na data de 20/07/2021 e encerramento em 31/12/2021 
2.1.1. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

2.2. A prorrogação de contrato esta vinculada aos termos do artigo 57 da Lei 
8.666/93. 
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor total da contratação é de R$ 38.921,50  (trinta e oito mil, novecentos e 
vinte e u, reais e cinquenta centavos). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto da contratação. 

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à 
CONTRATADA dependerão dos quantitativos efetivamente executado. 
 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de  
 
2021 na classificação abaixo: 
 
Dotação Orçamentária: 2.083 Manutenção das Ações Vinculadas ao Salário 
Educação QSE 
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Classifi. Econo.: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
Subelemento: 3.3.90.30.07 – Gêneros Alimentícios 
 
Dotação Orçamentária: 2.081 -  Funcionamento da Secretária de Educação 
Classifi. Econo.: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
Subelemento: 3.3.90.30.07 – Gêneros Alimentícios 
 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 
5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes 

encontram-se definidos no Edital. 
 

6. CLÁUSULA SEXTA– REAJUSTE 
6.1.  O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o 

interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a 
apresentação da proposta, pela variação do menor índice acumulado ao ano. 

6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA DOS PRODUTOS/REGIME DE 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 
7.1. O regime de execução dos serviços/entrega dos produtos pela CONTRATADA, 

os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são 
aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital. 

7.2. Fica designado o servidor Domingos Oneilson Gaspar como fiscal Nomeada – 
Portaria n° 129/2021, para ser fiscal do contrato (s) vinculado (s) ao Pregão 
Eletrônico SRP nº 12/2020, celebrado com a empresa M. N. DE SOUSA SANTOS 
COMERCIO, CNPJ: 24.176.352/0001-60, para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 
CONTRATADA 
8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas 

no Edital e Termo de Referência, anexo do Edital. 
8.2. A contratada fica obrigada a manter as mesmas condições de habilitação e 

qualificação de sua proposta, durante a vigência do contrato. 
 

9. CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
9.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no 

Termo de Referência, anexo do Edital. 
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO 
10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas 

no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 
da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 

10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-
se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 
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10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 
10.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 

cumpridos; 
10.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
10.4.3. Indenizações e multas. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES 
11.1. É vedado à CONTRATADA: 

11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 
financeira; 

11.1.2. Interromper a execução dos serviços/entrega dos produtos sob alegação 
de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos 
previstos em lei. 
 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES 
12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 

8.666, de 1993. 
12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessária, até o limite de 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

12.3. A supressão resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes 
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 
 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– PUBLICAÇÃO 
13.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 

extrato, no Diário Oficial da União e/ou Diário Oficial do estado do Pará e jornal 
de grande Circulação no Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 
14.1. Os casos omissos, serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação 

ou pela Autoridade Superior. 
14.2. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 

Contrato será o da Comarca de Eldorado do Carajás/PA. 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 

3(três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 

contraentes.  

Eldorado do Carajás, 20 de julho de 2021 

 

 

 

_________________________________ 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DINAQUEILE BARROS DA SILVA OLIVEIRA 

CONTRATANTE 
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_________________________________ 
M. N. DE SOUSA SANTOS COMERCIO 

CNPJ 24.176.352/0001-60 

CONTRATADO 

Testemunhas: 

 

1.________________________________   2._______________________________ 

 

CPF:_____________________________   CPF:_____________________________ 
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