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Município de Senador José Porfírio 
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2022 

CONTRATO Nº 20230011 

 

CONTRATO CELEBRADO ENTRE O FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E A 

EMPRESA ALIMENTOS JW EIRELI-ME, NA 

FORMA ABAIXO 

 

Pelo presente instrumento, que entre si celebram o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Pessoa Jurídica de 

Direito Público Interno, portadora do CNPJ nº 17.448.425/0001-60 sediada na Rua São Jorge, s/nº – Nossa Senhora Aparecida, na 

cidade de Senador José Porfírio, Estado do Pará, representado neste ato pela Secretária Municipal, Sr.ª Leiliane Lima de Jesus, 

portador do CPF nº 839.245.072-87, neste ato designada CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa ALIMENTOS JW 

EIRELI-ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, portadora do CNPJ nº CNPJ 28.157.393/0001-60, com sede na Rua Sete de 

Setembro, nº 435, Bairro Centro, Senador José Porfírio-PA, CEP 68360-000, representada por Sr. LEUDES ALBUQUERQUE 

DE SOUSA, (Proprietário), residente na Travessa Olívio Bahia, nº 423, Maranhense, Senador José Porfírio-PA, CEP 68360-000, 

portador do CPF 800.047.762-91, neste ato denominada CONTRATADA, considerando o parecer jurídico, subordinado ao às 

seguintes cláusulas e condições:  

  

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS E NORMAS DE EXECUÇÃO  
 

1.1. O presente instrumento contratual decorre da Licitação Pregão para Registro de Preços nº 029/2022, na Forma Eletrônica, 

processo administrativo nº 092/2022, do tipo Menor Preço por Item.  

 

1.2. Os Casos omissos serão resolvidos de acordo com o disposto nas Leis supramencionadas e segundos os princípios gerais de 

Direito Administrativo e subsidiariamente de Direito Privado, em benefício do interesse público;  

 

1.3. Este Contrato é lavrado com vinculação ao Edital, Pregão nº 029/2022 na forma eletrônica, a teor do artigo 55, inciso XI, da 

Lei 8.666/93;  

 

1.4. Das normas de execução, a contratada obriga-se a executar o presente contrato, observando o estabelecido nos documentos 

abaixo relacionados, que constituem parte integrante e complementar deste instrumento, independentemente de transcrição.  

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO  
 

2.1. Constitui-se objeto deste instrumento a “Aquisição parcelada de 2.000 KITS DE CESTAS BÁSICAS para a 

Secretaria Municipal de Assistência Social, em atendimento à população deste município”.  

 
ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                              UNIDADE           QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 

067766  KIT DE CESTA BÁSICA - Marca.: * Arroz Agulhinha (t    KIT                2.000,00           289,000       578.000,00 

        08 KG DE ARROZ AGULHINHA, TIPO 1, LONGO. Especificação: 

        Arroz Agulhinha, tipo  1,  longo,  grãos  inteiros, com 

        teor de umidade  máxima  de  15%, isento de sujidades e 

        materiais estranhos, acondicionado  em  saco  plástico, 

        contendo 1 quilo  em  cada embalagem.                   

        03 KG DE FEIJÃO                                         

        CARIOQUINHA-Especificação: Tipo 1,  classe carioquinha, 

        novo, constituído de  grãos  inteiros e sadios com teor 

        de umidade máxima  de  15%, isento de material terroso, 

        sujidades e mistura  de  outras  variedades e espécies. 

        Cada Embalagem contendo  de  1  kg  em  sacos plásticos 

        transparentes e atóxicos,    limpos    não    violados, 

        resistentes que garantam a integridade do produto até o 

        momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A 

        embalagem deverá conter   externamente   os   dados  de 

        identificação e procedência,   informação  nutricional, 

        número do lote,   data   de   validade,  quantidade  do 

        produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 
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        6 (seis) meses  a  partir da data de entrega na unidade 

        requisitante.                                           

        03 KG        DE        FARINHA       DE                 

        MANDIOCA-Especificação: Fina, seca,  branca ou amarela, 

        deverá ser fabricada  a  partir  de  matéria-prima sã e 

        limpa, isenta de  matérias  estranhas  e parasitas, não 

        poderá estar úmida,  fermentada  ou  rançosa. Embalagem 

        primária: saco de  polietileno  atóxico,  transparente, 

        resistente, termosoldado, com capacidade para 1 kg cada 

        pacote                                                  

         Secundária: fardo      plástico,      atóxico,         

        resistente, transparente, termossoldado  ou fechado com 

        fita adesiva plastificada.   Com   Prazo  de  validade: 

        mínimo de 9  meses.                                     

        03  LATAS  DE  ÓLEO  COMESTÍVEL DE                      

        SOJA-Especificação: Refinado, tipo  1,  sem colesterol, 

        contendo naturalmente ômega 3, embalagem limpa, garrafa 

        plástica de 900ml   a   unidade,   não  amassadas,  sem 

        estufamentos, resistentes, que  garantam  a integridade 

        do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá 

        conter externamente os   dados   de   identificação   e 

        procedência, informação nutricional,  número  do  lote, 

        data de validade,  quantidade  do  produto  e número do 

        registro. O produto  deverá  apresentar validade mínima 

        de 10 (dez)  meses  a  partir  da  data  de  entrega na 

        unidade requisitante.                                   

        02   KG   DE   SAL  REFINADO  ?                         

        Especificação: Cada embalagem deve conter 1 kg. Cloreto 

        de sódio, iodato  de potássio e anti-umectante INS 535, 

        moído iodada. Não  contém  glúten.                      

        04  KG  DE ACÚCAR                                       

        CRISTALIZADO COR BRANCA-Especificação:  Cana-de-açúcar, 

        na cor branca.  Cada Embalagem de 01 kg em polietileno, 

        contendo dados de  identificação  do  produto, marca do 

        fabricante, data de  fabricação e prazo de validade, de 

        acordo com a  Resolução  12/78  da Comissão Nacional de 

        Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA                 

        03 PACOTES DE                                           

        CAFÉ TORRADO E  MOÍDO  - Especificação: Torrado e moído 

        produto de 1º  qualidade                                

          não  contém  glúten                                   

          cada                                                  

        embalagem com 250g                                      

          embalagem  aluminizada,  selo  de                     

        pureza emitido pela  Associação Brasileira da Indústria 

        do Café -    ABIC                                       

            validade    90   dias   após   o                    

        empacotamento                                           

         rotulagem segundo    os    padrões   da                

        Resolução nº 259  de  20/09/2002 do MS.                 

        03 PACOTES DE                                           

        BOLACHA DE SAL-Especificação:     Composição    básica: 

        farinha de trigo,  gordura  vegetal  hidrogenada, água, 

        sal e demais  substâncias  permitidas. Acondicionada em 

        pacotes de polipropileno,     atóxico    hermeticamente 

        vedados com no  mínimo  400g  cada  pacote. A embalagem 

        deverá conter externamente  os dados de identificação e 

        procedência, informação nutricional,  número  do  lote, 

        data de validade,  quantidade  do  produto.  O  produto 

        deverá apresentar validade  mínima de 06 meses a partir 

        da data de   entrega   na  unidade  requisitante.       

        02                                                      

        MARGARINA COM 250  GRAMAS  -  Especificação:  Produzida 

        exclusivamente de gordura  vegetal, com adição de sal., 

        em potes de    polipropileno   com   lacre   de   papel 

        aluminizado entre a  tampa  e  o pote, resistentes, que 

        garantam a integridade  do  produto  até  o  momento do 

        consumo contendo peso  líquido  250g  cada  unidade.  A 

        embalagem deverá conter   externamente   os   dados  de 

        identificação e procedência,   informação  nutricional, 

        número do lote, data de validade, quantidade do produto 

        e número do   registro.  O  produto  deverá  apresentar 

        validade mínima de  06 (seis) meses a partir da data de 

        entrega na unidade  requisitante.                       

        02 PACOTES BOLACHA                                      

        DOCE - Especificação:  Composição  básica:  Farinha  de 

        trigo enriquecida com  ferro  e  ácido  fólico, açúcar, 

        gordura vegetal hidrogenada,  açúcar  invertido, amido, 

        soro de leite,  sal,  fermentos químicos bicarbonato de 
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        amônio, bicarbonato de  sódio  e  pirofosfato  ácido de 

        sódio, emulsificante lecitina  de  soja, aromatizante e 

        melhorador de farinha  metabissulfito  de sódio. CONTÉM 

        GLÚTEN. Acondicionada em   pacotes   de  polipropileno, 

        atóxico hermeticamente vedados  com no mínimo 400g cada 

        unidade. A embalagem   deverá  conter  externamente  os 

        dados de identificação    e   procedência,   informação 

        nutricional, número do    lote,   data   de   validade, 

        quantidade do produto.   O  produto  deverá  apresentar 

        validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega 

        na unidade requisitante.                                

        04  PACOTES  DE MILHARINA ?                             

        Especificações: Cada Pacote  de  500 gramas. Farinha de 

        milho flocado enriquecido  com  ferro  e  ácido  fólico 

        (Vitamina B9). Contendo na embalagem data de fabricação 

        e validade.                                             

        03 PACOTES  DE  MACARRÃO  TIPO  ESPAGUETE?              

        Especificações: Vitaminado, tipo     espaguete,     cor 

        amarela, obtida pelo  amassamento  da  farinha de trigo 

        especial, ovos e  demais substâncias permitidas, isenta 

        de corantes artificiais  sujidades, parasitas, admitida 

        umidade máxima 13%,  cada  Embalagem  de 500g, em sacos 

        plásticos transparentes e    atóxicos,    limpos    não 

        violados, resistentes que  garantam  a  integridade  do 

        produto até o  momento  do  consumo  acondicionados  em 

        fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente 

        os dados de  identificação  e  procedência,  informação 

        nutricional, número do    lote,   data   de   validade, 

        quantidade do produto.   O  produto  deverá  apresentar 

        validade mínima de  06 (seis) meses a partir da data de 

        entrega na unidade requisitante.                        

        03 LATAS DE SARDINHA                                    

        - Especificações: Cada   Embalagem   de   125   gramas. 

        Sardinha água de   constituição   (do   próprio  suco). 

        conservada em óleo  de  soja,  embalagem  sem violação, 

        integras e limpas.                                      

        03  LATAS  DE  CARNE  BOVINA  EM                        

        CONSERVA? Especificações: Carne      bovina,      carne 

        mecanicamente separada de   bovinos,  miúdo  de  bovino 

        (coração), sal, cebola,   antioxidante   eritorbato  de 

        sódio e conservante   nitrito   de  sódio.  Não  contém 

        Glúten. Cada Lata  de 320 gramas.                       

        03 PACOTES DE LEITE                                     

        EM PÓ INTEGRAL ? Especificações: Contendo no mínimo 26% 

        de gorduras, embalado      em     pacotes     plásticos 

        aluminizados, limpos não   violados,  resistentes,  que 

        garantam a integridade  do  produto  até  o  momento do 

        consumo. A embalagem   deverá  conter  externamente  os 

        dados de identificação    e   procedência,   informação 

        nutricional, número do    lote,   data   de   validade, 

        quantidade do produto  e  número do registro. O produto 

        deverá apresentar validade  mínima  de 10 (dez) meses a 

        partir da data  de  entrega  na  unidade  requisitante. 

        Inspecionado pelo Ministério  da Agricultura. Embalagem 

        protetora, cada pacote de 200 gramas.                   

 

                                                                                             VALOR GLOBAL R$      578.000,00 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES  

 

3.1. DA CONTRATADA:  
 

3.1.1. Promover o Fornecimento dos Itens homologados a seu favor, de acordo com as Descrições e prazos determinados no Edital 

e seus anexos, independente ou não de sua Transcrição;  

 

3.1.2. Despesas inerentes a Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, entre outros, correrão totalmente por conta da 

Empresa vencedora. 

 

3.2. DA CONTRATANTE:  

 

3.2.1. Efetuar os Pagamentos na forma e prazo, observando o estabelecido nas cláusulas a seguir, em especial Anexo 1 Termo de 

Referência;  

mailto:cplsouzel@gmail.com


Rua Marechal Assunção, nº. 116 – Bairro Centro – CEP 68.360-000 – Senador José Porfírio – Pará 

E-mail: cplsouzel@gmail.com 

 
 
 
 

Estado do Pará 

Município de Senador José Porfírio 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

C.N.P.J Nº. 17.448.425/0001-60 

 

 

3.2.2. Proceder a conferência e acompanhamento da entrega dos itens Homologados de acordo com as exigências contidas no 

edital e anexos;  

 

3.2.3. É de responsabilidade da contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato e de seus eventuais Termos 

Aditivos no órgão de imprensa oficial. 

 

3.2.4. O Fundo Municipal de Assistência Social de Senador José Porfírio, através de servidores credenciados, serão os 

responsáveis diretos pela gestão e controle dos quantitativos contratados, para que não haja descumprimento dos limites legais, 

observando as especificações dos itens licitados, e em caso de descumprimento, ensejará na responsabilização dos responsáveis 

nos termos da legislação vigente.  

 

3.2.5. Nos termos do art. 67 Lei nº. 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos itens, 

anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados. 

 

3.2.6. O representante do Município anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 

regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 

cabíveis. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA  

 

4.1. A vigência do contrato será até 24 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, com eficiência e eficácia após 

publicação de extrato de contrato em diário oficio 

 

4.2. Rege-se o objeto deste contrato pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral 

dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei 

nº. 8.666/93;  

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA  

 

5.1. Da Entrega: A Entrega será “Parcelada”, de acordo com as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de 

Senador José Porfírio.  

 

a) o produto deverá ser entregue acondicionado adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte;  

 

b) os volumes contendo o produto deverão estar ainda, identificados externamente com os dados constantes da Nota Fiscal e o 

endereço de entrega. 

 

c) a aceitação dos produtos não exclui, nem reduz a responsabilidade da empresa contratada com relação ao funcionamento e 

especificações divergentes do objeto, durante todo o período de garantia. 

 

d) será recusado todo e qualquer produto que não atenda as especificações deste Instrumento Convocatório. 

 

e) a licitante vencedora deverá providenciar a substituição imediata dos produtos, em caso de recusa da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, a partir da comunicação feita por esta, caso sejam constatados defeitos de fabricação ou transporte que 

inviabilizem sua utilização. 

 

5.2. A entrega dos Kits de Cestas Básicas dar-se-á na sede do CONTRATANTE, no endereço especificado na Ordem de 

Compra, com notificação prévia, de acordo com a solicitação e necessidade da CONTRATANTE, devendo ser entregue no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias a partir da efetiva solicitação emitida pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Senador José 

Porfírio ou por outro servidor por ela designado;  
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5.3. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, os materiais/produtos deverão ser substituídos, por conta e ônus da 

CONTRATADA, em no máximo 24 (vinte e quatro) horas, não considerados como prorrogação do prazo de entrega. Esse 

processo de verificação de compatibilidade será também aplicado ao material/produto encaminhado pelo licitante em substituição, 

e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da licitação definitivamente recebido e aceito;  

 

5.4. Só será aceito os itens, que estiver de acordo com as especificações exigidas no Termo de Referência, sendo fiscalizada 

qualitativa e quantitativamente na hora da entrega;  

 

5.5. Os itens deverão atender as normas e regulamentações técnicas exigidos por lei, e por este Edital, sendo que os itens 

considerados inadequados, de inferior qualidade ou não atender às exigibilidades, serão recusados, devolvidos e o pagamento 

cancelado. 

 
6. CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO  

 

6.1. PREÇO - O valor total do presente contrato é de R$ 578.000,00 (quinhentos e setenta e oito mil reais), conforme está 

especificado na Cláusula II 

 

6.2. FORMA DE PAGAMENTO - O Pagamento será efetuado em até 30 (Trinta) dias após a entrega dos itens licitados, 

conforme Anexo 1 Termo de Referência.  

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO  

 

7.1. O contrato poderá ser rescindido uni ou bilateralmente, sendo o primeiro caso somente por parte da CONTRATANTE, 

atendida a conveniência administrativa ou na ocorrência dos motivos elencados nos artigos 77 e seguintes da Lei 8.666 de 

21/06/93.  

 

8. CLÁUSULA OITAVA - DA VALIDADE E PUBLICAÇÃO  

 

8.1. O presente contrato terá validade e eficácia depois de publicado, por extrato, em órgão de imprensa oficial, de conformidade 

com o disposto no parágrafo único, do Art.61, da Lei 8.666/93.  

 

9. CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO  

 

9.1. O Fundo Municipal de Assistência Social de Senador José Porfírio, através de servidores credenciados, serão os responsáveis 

diretos pela fiscalização do contrato, observando a especificação dos itens licitados, na forma estabelecida no Termo de 

Referência, no edital, anexos, regulamentações técnicas exigidas por lei. 

 

9.2. O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo da Sra. IRACIR COELHO DA SILVA, designado para 

fiscal do contrato, representando o Contratante, mediante nomeação de servidor especialmente designado para este fim, nos 

termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

 

9.2.1. Os servidores designados anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução deste Contrato, 

sendo-lhe assegurada à prerrogativa de: 

 

I. Fiscalizar e atestar a prestação de serviços, de modo que sejam cumpridas integralmente as condições estabelecidas neste 

Contrato; 

 

II. Comunicar eventuais falhas no fornecimento, cabendo à CONTRATADA adotar as providências necessárias; 

 

III. Garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes relacionados com o 

fornecimento; 

 

IV. Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em especial aplicações de sanções e 

alterações do mesmo; 
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9.2.2. A fiscalização exercida pela CONTRATADA não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da CONTRATANTE pela 

completa e perfeita execução do objeto contratual. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

10.1. As despesas com a presente licitação correrão a conta da Dotação Orçamentária consignadas na proposta orçamentária do 

exercício. A dotação orçamentária também será informada por ocasião da emissão da Nota de Empenho.  

 

 Exercício 2023 Atividade 1302.082440126.2.078 Manutenção do Fundo Municipal de Trabalho e Promoção Social , 

Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - MODIFICAÇÕES E ADITAMENTOS  

 

11.1. Qualquer modificação de forma qualitativa, quantitativa (redução ou acréscimo), bem como prorrogação de prazo, poderá 

ser determinada pela CONTRATANTE através de aditamento, atendidas as disposições previstas na Lei 8.666 de 21/06/93.  

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES  

 

12.1. Sem prejuízo das sanções administrativas previstas na Seção II do Capítulo IV, Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, a 

CONTRATADA poderá incorrer nas multas e penalidades, conforme disposto no item 20 do edital, que trata das sanções 

administrativas.  

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS  

 

13.1. Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei 8.666 de 21/06/93 e suas alterações, e, cujas normas ficam incorporadas 

ao presente instrumento, ainda que delas não se faça menção expressa.  

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO  

 

14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Senador José Porfírio/PA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, 

que de outra forma não sejam solucionadas, com expressa renúncia das partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por 

mais privilegiado que seja; 

 

14.2. E por estarem plenamente em acordo com todas as cláusulas e condições, as partes assinam o presente instrumento em três 

vias de igual teor e forma, perante as testemunhas signatárias para que produzam seus efeitos jurídicos e legais.  

SENADOR JOSÉ PORFÍRIO - PA, 24 de janeiro de 2023 

 

 

    FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 CNPJ(MF) nº 17.448.425/0001-60 

    CONTRATANTE 

 

 

    ALIMENTOS JW EIRELI-ME 

    CNPJ nº 28.157.393/0001-60 

    CONTRATADO 

Testemunhas: 

1.___________________________                                         2.___________________________                                                                                                                              
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