
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS

 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME 

CONTRATO Nº 20210227       

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de BOM JESUS DO TOCANTINS, através do(a) 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME, CNPJ-MF, Nº 22.938.757/0001-63, denominado daqui por diante de 
CONTRATANTE,  representado neste ato pelo(a) Sr.(a) GILBERTO VIEIRA PONTES,  Secretário Municipal, 
residente na Travessa Castelo Branco, 0., portador do CPF nº 436.306.693-87 e do outro lado L B DISTRIBUIDORA 
EIRELI,    CNPJ 41.126.148/0001-54, com sede na RUA ALAMEDA, Nº 03, LOTE 03 QUADRA 05, SANTA 
INES, Imperatriz-MA, CEP 65906-663, de agora em diante  denominada CONTRATADA(O), neste ato representado 
pelo(a) Sr(a).    LEANDRA BEATRIZ NASCIMENTO RODRIGUES, residente na RUA JÕA PESSOA Nº 665, 
BACURI, Imperatriz-MA, CEP 65915-200, portador do(a) CPF 624.653.793-64, têm justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1.1 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL PARA ATENDER O PROGRAMA 
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS-
PA.

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                              UNIDADE           QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

008408  CENOURA - Marca.: REGIONAL                            QUILO                  24,00             5,500           132,00

        Cenoura in natura,  de  primeira qualidade, sem folhas,
        íntegra, com casca     lisa     e     brilhante,    sem

        cortes,manchas, brotos, bolores,      rachaduras      e
        perfurações, ou outro  defeito  que possa alterar a sua

        aparência e qualidade,  e  ainda,  sem  a  presença  de
        umidade,material arenoso ou  argiloso. A polpa deve ser

        firme, intacta, com     coloração,                     
        odor     e    sabor                                    

        característicos do produto,com  peso médio de 80 gramas
        e tamanho uniforme,  típico  da variedade e proveniente

        de colheita recente.  O  produto  deve  ser embalado em
        saco plástico transparente,   resistente   e  a  tóxico
        contendo até 5  (cinco)  quilo e transportado em caixas

        vazadas de polietileno.                                
008677  ACHOCOLATADO EM PÓ. - Marca.: CACAU SHACK             QUILO                  80,00             6,850           548,00

        ACHOCOLATADO EM PÓ,    INSTANTÂNEO    ENRIQUECIDO   COM
        VITAMINAS E MINERAIS,  À BASE DE SÓLIDOS DE CACAU, SORO

        DO LEITE, MALTODEXTRINA,  AÇÚCAR, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS
        ESTRANHAS À SUA  COMPOSIÇÃO,  QUE  POSSAM COMPROMETER A

        SUA QUALIDADE. NA  SUA  EMBALAGEM DEVE CONTER O NOME DO
        PRODUTO E FABRICANTE,  DATA  DA  FABRICAÇÃO E VALIDADE,

        NÚMERO DO LOTE, VALOR NUTRICIONAL, MODO DE PREPARO, SAC
        - SERVIÇO DE  ATENDIMENTO  AO  CONSUMIDOR,  ENDEREÇO  E

        TELEFONE PARA CONTATO  E  REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE.
        COM ATÉ NO MÁXIMO 19G DE CARBOIDRATO. EMGALAGEM COM 400
        G A 1KG, EMBALADO EM SACO PLÁTICO OU LAMINADO. VALIDADE

        NÃO INFERIOR A   180   DIAS   A   PARTIR   DA  DATA  DA
        ENTREGA.                                               

                                                               
                                                               

                                                               
                                                               

                                                               
008690  FARINHA DE TAPIOCA - Marca.: PINDUCA                  QUILO                  42,00            13,900           583,80

        Primeira qualidade, classe    granulada,empacotado   em
        sacos plásticos,limpos, transparentes,                 

        resistentes,atóxicos, não violados.  A embalagem deverá
        conter externamente os    dados    de    identificação,
        procedência,informações nutricional, lote,             

        CNPJ,quantidade do produto,    prazo    de    validade.
        Embalagem de 1  kg.  O  produto deverá ser elaborado de

        acordo com o   Regulamento   Técnico   para   Condições
        Higiênico - Sanitárias    e   de   Boas   Práticas   de

        Fabricação.                                            
010306  OLEO DE SOJA - Marca.: CONCORDIA                      LITRO                 155,00             8,200         1.271,00

        Óleo de soja,    refinado,   tendo   sofrido   processo
        tecnológico adequado.                                  

        Embalagem: volume, contendo 900                        
        ml cada umidade   e  reembaladosem  caixas  de  papelão

        reforçado. As embalagens   deverão   estar   livres  de
        amassados ou qualquer   outro   defeito.  Na  embalagem
        deverá constar o  nome e o endereço do fabricante, nome

        e marca do   produto,data   de   fabricação,  prazo  de
        validade e número  do  lote.                           

        Validade: mínima de nove                               
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        meses a partir da data de fabricação que não poderá ser

        superiora trinta dias da data de entrega.              
        Reposição do                                           

        produto: no caso   de   alteração  do  mesmo  antes  do
        vencimento do prazo     de     validade     eembalagens

        danificadas.                                           
        Amostra:apresentar amostra mínima de 900               

        ml,avaliar aparência, textura,características,         
        organolépticas e embalagem.                           

021481  BISCOITO MAISENA - Marca.: PETIAN                     QUILO                 169,00            10,500         1.774,50
        Biscoito doce tipo   maisena,  de  sabor,  cor  e  odor
        característicos, textura crocante,   acondicionado   em

        embalagem resistente de  polietileno atóxico transporte
        de dupla face,  contendo  400g,  com  identificação  na

        embalagem (rótulo)dos ingredientes,  valor nutricional,
        peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento

        de sujidades, parasitas,  larvas  e  material estranho.
        Validade mínima de  06 (seis) meses a contar da data de

        entrega.                                               
021738  AMIDO DE MILHO. - Marca.: SINHÁ                       QUILO                  64,00             7,500           480,00

        Amido de milho  tipo  1,  sob  a  forma de pó fino, cor
        branca, sabor e odor característicos fabricado a partir

        de matérias primas   sãs  e  limpas.  Acondicionado  em
        embalem resistente de   polietileno  atóxico,  contendo
        500g,comi identificação na   embalagem   (rótulo)   dos

        ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data
        de fabricação e  validade.  Isento  de matéria terrosa,

        parasitas, larvas, material   estranho,   sem  umidade,
        fermentação ou ranço. Validade mínima de 12(doze)meses,

        a contar da data de entrega.                          
021743  BOLACHA DOCE TIPO MARIA EMBALAGEM 400 G - Marca.: PE  QUILO                 169,00            10,500         1.774,50

        TIAN                                                   
        Tipo Maria Produzido  a partir de matérias-primas sãs e

        limpas, sem corante   e   isenta  de  matéria  terrosa,
        parasitas e detritos  animais  e  vegetais.  Tendo como

        composição básica :  farinha  de trigo, açúcar cristal,
        amido de milho,  gordura  vegetal  hidrogenada,  leite,
        essência e sal  refinado.  Embalagem:  pacotes de papel

        impermeável ou plástico   atóxico,  lacrado,  com  peso
        líquido aproximado de  quatrocentas (400) gramas, tendo

        dupla embalagem. Reembalados    em   caixa   de   papel
        ondulado. Na embalagem   deverá  constar  o  nome  e  o

        endereço do fabricante,  nome, classificação e marca do
        produto, data de  fabricação,  prazo  de validade, peso

        líquido, número de   registro   em   órgão  competente,
        empilhamento máximo de armazenagem. Validade: mínima de

        oito (09) meses a partir da data de fabricação, que não
        poderá ser superior  a  trinta  (30)  dias  da  data de
        entrega. Reposição do  produto: no caso de alteração do

        mesmo antes do   vencimento  do  prazo  de  validade  e
        embalagens danificadas. Amostra:   apresentar   amostra

        mínima quatrocentos gramas,      avaliar     qualidades
        organolépticas, aparência.                             

024292  ALHO EM CABEÇA - Marca.: NACIONAL                     QUILO                 128,00            18,000         2.304,00
        ALHO NACIONAL IN  NATURA,  SEM  RÉSTIA  BULBO  INTEIRO,

        FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO E COM CASCA INTACTA E SEM
        UMIDADE, BULBILHOS (DENTES)BEM    FIRMES,   GRANDES   E

        LEITOSOS, COM COLORAÇÃO,  ODOR  E SABOR CARACTERÍSTICO,
        LIVRE DE RESÍDUOS, FERTILIZANTES, SEM MANCHAS, ARDÊNCIA

        INCOMUM AO PRODUTO,   BOLORES,  BROTOS  OU  OUTRO  DANO
        CAUSADO POR PRAGAS  QUE  POSSAM  ATERAR  A  APARÊNCIA E
        QUALIDADE DO PRODUTO,   TAMANHO   UNIFORME,  TÍPICO  DA

        VARIEDADE E PROVENIENTE   DA   COLHEITA   RECENTE.   NA
        EMBALAGEM DEVE CONTER   O   NOME  DO  PRODUTO  DATA  DE

        EMPACOTAMENTO E VALIDADE,   PESO  LÍQUIDO,  ENDEREÇO  E
        TELEFONE DE CONTATO.  O PRODUTO DEVE ESTAR EM CAIXAS DE

        PAPELÃO E CONTENDO 10 (DEZ)KG.                         
053470  FILE DE PEITO DE FRANGO - Marca.: FRIATO              QUILO                 681,00            12,600         8.580,60

        Peito de frango,   filé,  sem  osso  e  cartilagem,  de
        primeira qualidade,congelado. Embalagem  em  filme  PVC

        transparente ou saco  plástico  transparente,. Atóxico,
        contento                                               

        identificação do produto, marca do fabricante          
        prazo de validade.   Registro  no  órgão  competente  e
        carimbo do SIF  (Serviço  de Inspeção Federal) ou órgão

        similar Estadual ou   Municipal.                       
        Validade:  mínima  de                                  

        seis meses.                                            
        Reposição do produto: no caso de alteração             

        do mesmo antes  do  vencimento  do  prazo de validade e
        embalagens danificadas ou   temperatura  não  conforme.

        Condições de transporte:    deverão    ser   utilizados
        veículos refrigerados ou isotérmicos e bem higienizados

        em seu interior.                                       
        Amostra: apresentar amostra mínima um                  

        quilo, avaliar aparência,textura,característica        
        organanolépticas,embalagem, ENTREGA SEMANAL.           
053665  SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU ÓLEO COMESTIVEL -   QUILO                 165,00            29,600         4.884,00

        Marca.: PALMEIRA                                       
        Sardinha em Conserva  de  Azeite  ou  Óleo  Comestível:

        Latas de peso  liquida  de 250g e peso drenado de 165g.
        1ªQualidade. Produto preparado com pescado, limpo, cru,

        cozido ou curado   adicionado   de  outras  substâncias
        alimentícias e submetido       a      processosquímicos

        apropriados a cada  espécie.  A conserva será designada
        pela espécie                                           

        de pescado  que  pertence  e  o  modo  de              
        apresentação, ou seja, produto que tenha por líquido de

        cobertura, azeitede oliva ou óleo comestível adicionado
        de sal. Ingredientes:  sardinha,  óleocomestível, sal e
        água de constituição.   As  conservas  de  pescado  não
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        deverão ter cheiro ardido ou rançoso. O produto deve se

        apresentar isento de  sujidades,parasitas  e  larvas. O
        produto e suas  condições  deverão estar de acordo coma

        NTA 10 (Normas  Técnicas  para  Conserva  de  Pescado -
        Decreto 2.486d e 20/10/78) e Selo do SIF O produto deve

        estar acondicionado em  embalagem  primária de latas de
        peso                                                   

        líquido de 250g   e   peso   drenado   de   165g,      
        resistentes sem sinais      de      alterações     como

        estufamento,amassamento, vazamento, corrosões internas,
        bem como quaisquer  modificações  na  natureza  física,
        química ou organolética    do   produto   e   embalagem

        secundária de caixas depapelão reforçadas.             
064239  AÇUCAR CRISTAL - Marca.: TROPICAL                     QUILO                 316,00             3,360         1.061,76

        Açúcar tipo cristal  branco, de 1ª qualidade, obtido da
        cana de açúcar,  contendo no mínimo 98,3% de sacarose e

        livre de fermentação,   isento   de   matéria  terrosa,
        umidade, parasitas e de detritos animais e vegetais. Na

        embalagem deve conter  o  nome do produto e fabricante,
        data de fabricação  e  validade,  número do lote, valor

        nutricional, instruções para  o  uso,  peso líquido que
        deve ser de  2  (dois) kg, SAC - Serviço de Atendimento

        ao Consumidor, endereço   e  telefone  para  contato  e
        registro no orgão   competente.   O  produto  deve  ser
        embalado em saco    plástico   transparente,   atóxico,

        incolor, resistente e  hermeticamente fechado. Validade
        mínima de 12 meses a partir da data de entrega.        

064242  ARROZ BRANCO POLIDO-LONGO FINO-TIPO 1 - Marca.: BUTU  QUILO               1.276,00             4,000         5.104,00
        Arroz branco tipo  1,  beneficiado,polido, classe longo

        fino, tipo agulhinha,  com  impurezas  no mínimo 80% de
        grãos inteiros, com     odor,apresentação    e    sabor

        característico do produto,  e  do  fabricante,  data da
        fabricação e validade,     número     do     lote,valor

        nutricional, modo de    preparo,SAC    -   Serviço   de
        Atendimento ao Consumidor,  endereço  e  telefone  para

        contato e registro  no  órgão  competente. Peso liquido
        deve ser de  até 05 (cinco)kg, e fardo com peso liquido
        total de 30 (trinta) kg. O produto deve ser embalado em

        saco plástico transparente, atóxico, incolor,resistente
        e hermeticamente fechado.  O  produto deverá apresentar

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

064256  EXTRATO DE TOMATE - Marca.: VAL                       QUILO                   5,00             3,500            17,50
        Extrato de tomate,   concentrado,  à  base  de  tomate,

        açúcar e sal,  com  cor  e  odor  próprios,  isento  de
        fermentações e sem  a  presença  de material estranho à

        sua composição que  comprometam a qualidade do produto.
        Na embalagem deve   conter   o   nome   do   produto  e
        fabricante, data de  fabricação  e  validade, número do

        lote, valor nutricional,  lista  de ingredientes, SAC -
        Serviço de Atendimento   ao   Consumidor,   endereço  e

        telefone para contato e registro no órgão competente. O
        peso líquido deve  ser  de  340g.  O  produto  deve ser

        embalado em sachês,  de  material atóxico, resistente e
        hermeticamente fechado. O   produto  deverá  apresentar

        validade mínima de   12  meses  a  partir  da  data  de
        entrega.                                               

092366  BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK - Marca.: PETIAN    QUILO                 278,00             9,000         2.502,00
        Biscoito tipo cream crack, na base de farinha de trigo,

        enriquecido com ferro  e  ácido fólico, gordura vegetal
        interesterificada, malte, açucar,  leite  em  pó,  sal,
        fermento biológico e  fermento  químico, bicarbonato de

        sódio e fosfato  monocálcio,  Íntegros e crocantes, não
        quebradiços, com cocção adequada para o consumo. Isento

        de substâncias estranhas  à  sua  composição que possam
        comprometer a sua qualidade. Na embalagem deve conter o

        nome do produto  do  fabricante,  data  da fabricação e
        validade, número do  lote,  valor  nutricional,  SAC  -

        Serviços de Atendimento   ao   Consumidor,  endereço  e
        teleone para contato  e registro do órgão competente. O

        peso deve ser  de  400 (quatrocentos) gramas. O produto
        deve seer embalado   em   saco   plástico  de  material

        atóxico, resistente e  hermetricamente  fechado. Deverá
        apresentar validade mínima  de  6 (seis) meses a partir
        da data da   entrega,  e  mantendo  neste  período,  as

        características próprias do   produto,  caso  contrário
        será rejeitado.                                        

092367  COLORAL EM PÓ INDUSTRIAL. - Marca.: SINHÁ             QUILO                  37,00             6,800           251,60
        Coloral à base  de urucum, fubá e óleo de soja, com cor

        e odor próprios,  sem  presença  de  umidade  e maerial
        estranho à sua  composição  que comprometam a qualidade

        do produto. Na  embalagem deve conter o nome do produto
        e fabricante, data  de fabricação e validade, número de

        lote, valor nutricional,  lista  de ingredientes, SAC -
        Serviço de Atendimento   ao   Consumidor,   endereço  e

        telefone para contato.  Opeso líquido deve ser de 100g,
        O produto deve    ser    embaladoem   sacos   plásticos
        transparentes, atóxico, incolor,      resistente      e

        hermetricamente fechado. O  produto  deverá  apresentar
        validade mínima de  6  (seis) meses a partir da data de

        entrega                                                
092368  FEIJÃO CARIOCA. - Marca.: DONA DE                     QUILO                 161,00             6,990         1.125,39

        Feijão carioca, tipo  1,  selecionados  e inteiros, sem
        perfuração, com coloração,       odor      e      sabor

        característicos, livre de     impurezas,     carunchos,
        sujeidades, larvas e  parasitas,  com empacotamento sem

        contato manual. Na  embalagem  devem  conter  o nome do
        produto e fabricante,  data  de  fabricação e validade,

        numero do lote, valor nutricional, modo de preparo, SAC
        - Serviços de  Atendimento  ao  Consumidor,  endereço e
        telefone para contato  e  registro no órgão competente.
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        Peso líquido de  ser de 1(um) quilo. O produto deve ser

        embalado em saco    plástico   transparente,   atóxico,
        incolar, resistente e hermeticamente fechado. O produto

        deverá apresentar validade   mínima  de  seis  meses  a
        partir da data da entrega.                             

103125  PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA, TIPO CARNE VERMELHA -   QUILO                 273,00            15,800         4.313,40
        Marca.: SINHÁ                                          

        Proteína texturizada embalada em saco plástico contendo
        400g (quatrocentos gramas)   cada.  Na  embalagem  deve

        conter o nome   do   produto   e   fabricante,data   de
        fabricação e validade,    número    do    lote,   valor
        nutricional, lista de   ingredientes,   SAC  -  Serviço

        de                                                     
        Atendimento ao consumidor,  endereçoe telefone para    

        contato e registro   no  órgão  competente.  Apresentar
        02(duas) amostras, na    menor    embalagem    original

        devidamenteidentificada, com rótulo  contendo  todas as
        informações do produto   de  acordo  com  a  legislação

        vigente. A amostra deverá ser correspondente ao produto
        entregue.                                              

                                                                                                 VALOR GLOBAL R$       36.708,05

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA

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

3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a 
terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;

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

3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente 
com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução do fornecimento, bem 
como o custo de transporte, inclusive seguro, carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por 
conta, risco e responsabilidade da CONTRATADA;

3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na realização deste Contrato.

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

3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões  até o limite fixado no § 1º, do art. 65, da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
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obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº  8.666/93 e suas alterações posteriores;

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, 
diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor 
Competente.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 28 de Julho de 2021 extinguindo-se em 30 de Agosto de 2021,  
podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos ar tigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, e poderá 
ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante 
comunicação por escrito.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução 
do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes 
penalidades:

-    Advertência;
-    Multa;
-    Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento 

de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
-    Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade;

7.2. A multa prevista acima será a seguinte:

-    Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento de 
alguma das cláusulas contratuais;

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

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda par a o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do 
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pagamento, se julgar conveniente;

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à 
penalidade;

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

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão 
aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente com prováveis, a critério da autoridade competente do 
CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE

8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 36.708,05 (trinta e seis  mil, setecentos e oito reais e cinco centavos), a 
ser pago no prazo de até trinta dias, contado partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na 
proporção dos bens efetivamente fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) 
CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor 
competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre  de ato ou fato atribuível à Contratada, 
aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação desse 
índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso,
repetindo-se a operação a cada mês de atraso.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação 
orçamentária Exercício 2021 Atividade 1414.121220408.2.077 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar de Creches - PNAEC, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, 
no valor de R$ 3.982,45, Exercício 2021 Atividade 1414.121220401.2 .076 Manutenção do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar Ensino Fundamental, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 
3.3.90.30.07, no valor de R$ 32.725,60, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado 
oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja 
interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, de 21 de junho 
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de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e 
disposições de direito privado.

11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de BOM JESUS DO TOCANTINS, como o único capaz de dirimir as dúvidas 
oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente.

11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, 
em 02 (duas) vias de  igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas 
testemunhas abaixo.

    BOM JESUS DO TOCANTINS-PA, 28 de Julho de 2021

    FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME
    CNPJ(MF) 22.938.757/0001-63

    CONTRATANTE

    L B DISTRIBUIDORA EIRELI
    CNPJ 41.126.148/0001-54

    CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1._______________________________            2._______________________________
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