
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS

 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME 

CONTRATO Nº 20220032       

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 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA 
MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO).

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                              UNIDADE           QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

008690  FARINHA DE TAPIOCA - Marca.: BOM SABOR                QUILO                  34,00            17,900           608,60
        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.                                            

010644  MILHO PARA CANJICA - MILHO BRANCO - Marca.: SINHA     QUILO                 325,00            10,500         3.412,50
        Milho para canjica   -   milho   branco,  tipo  1,  com

        coloração, odor e   sabor   característicos,  livre  de
        impurezas,carunchos, sujidades, larvas                e

        parasitas,                                             
        com empacotamento sem  contato  manual.  Na            
        embalagem devem conter  o nome do produto e fabricante,

        data de 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.Embalados  em

        pacotes transparentes de  500 gramas(quinhentos). Prazo
        mínimo de validade  de  6  (seis) meses. Apresentar uma

        amostra na embalagem        original,       devidamente
        identificada,com rótulo contendo  todas  as informações

        do produto de  acordo com legislação vigente. A amostra
        deve ser correspondente ao produto entregue.          

021746  CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA - EMBALAGEM DE 1 (UM) K  QUILO               2.835,00            20,500        58.117,50
        G - Marca.: VALE                                       
        Carne bovina, in  natura,  de  corte  paleta e acém, in

        natura, sem osso  e  sem  nervo, proveniente de animais
        sadios,não amolecidos, não   pegajosos,   sem   manchas

        esverdeadas, azuladas ou    pardacentas.    Deve    ser
        manipuladas em condições      higiênicas     sanitárias

        de                                                     
        acordo com as   boas  práticas  de  manipulação  de    

        alimentos e provenientes  de  animais em boas condições
        de saúde, abatidos  sob inspeção veterinária. O produto

        deve ter aspecto,  cheiro e odor próprios e cor própria
        característica de carne  bovina moída.                 

        Embalagem: saco                                        
        de polietileno atóxico.   As   embalagens  devem  estar
        íntegras (lacradas) contendo     1    (um)quilo    cada

        embalagem, nem superfície  viscosa. Na embalagem deverá
        constar o nome  e  endereço do fabricante, nome e marca

        do produto e   data   de   fabricação.   Os  locais  de
        processamento devem ter   sido   visitados   e  estarem

        autorizados pelos serviços          de         inspeção
        municipal.                                             

        Reposição do produto:            embalagens            
        danificadas ou temperatura  não  conforme. Condições de

        transporte: deverão ser       utilizados       veículos
        refrigerados ou isotérmicos  e  bem higienizados em seu

        interior.                                              
024417  POLPA DE AÇAÍ - EBALAGEM DE (1) UM KG - Marca.: SO P  QUILO                 504,00            14,500         7.308,00
        OLPA                                                   

        Polpa de fruta,  natural, acondicionado em embalagem de
        polipropileno transparente,                            
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        atóxico,              sem                              

        conservantes, devendo apresentar    na    embalagem   a
        composição básica, as                                  

        informações  nutricionais  e o                         
        prazo de validade.  Embalado  para transporte. Amostra:

                                                               
        apresentar amostra mínima de 1 kg, avaliar aparência,  

        textura, características                               
        organolépticas e embalagem.                            

024423  POLPA DE GOIABA - EMBALAGEM DE (1) UM KG - Marca.: S  QUILO                 502,00             9,500         4.769,00
        O POLPA                                                
        Polpa de fruta,  natural, acondicionado em embalagem de

        polipropileno transparente, atóxico,  sem conservantes,
        devendo apresentar na embalagem a composição básica, as

        informações nutricionais e   o   prazo   de   validade.
        Embalado para transporte.  Amostra:  apresentar amostra

        mínima de 1    kg,    avaliar    aparência,    textura,
        características organolépticas e embalagem.            

024428  POLPA DE MARACUJA - EMBALAGEM DE (1) UM KG - Marca.:  QUILO                 502,00            10,300         5.170,60
         SO POLPA                                              

        Polpa de fruta,  natural, acondicionado em embalagem de
        polipropileno transparente,                            

        atóxico,              sem                              
        conservantes, devendo apresentar    na    embalagem   a
        composição básica, as   informações  nutricionais  e  o

        prazo de validade.  Embalado  para transporte. Amostra:
        apresentar amostra mínima  de  1 kg, avaliar aparência,

        textura, características organolépticas e embalagem.   
030165  POLPA DE ACEROLA - EMBALAGEM DE (1) UM KG, - Marca.:  QUILO                 502,00             9,500         4.769,00

         SO POLPA                                              
        Polpa de fruta,  natural, acondicionado em embalagem de

        polipropileno transparente, atóxico,  sem conservantes,
        devendo apresentar na embalagem a composição básica, as

        informações nutricionais e   o   prazo   de   validade.
        Embalado para transporte.  Amostra:  apresentar amostra

        mínima de 1    kg,    avaliar    aparência,    textura,
        características organolépticas e embalagem.            
053665  SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU ÓLEO COMESTIVEL -   QUILO                 286,00            35,600        10.181,60

        Marca.: PESCADOR                                       
        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

        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.             

064260  LEITE EM PÓ INTEGRAL - Marca.: SOBERANO               QUILO               1.661,00            29,900        49.663,90
        Leite em pó  integral, obtido por desidratação do leite

        de vaca integral, sem adição de soro de leite, mediante
        processos tecnológicos adequados,   devendo   ter   boa

        solubilidade, sem umidade, sem fermentação, sem ranço e
        sem grumos, com  pó  de  aspecto  branco amarelado, sem

        glúten, com especificações  de  acordo  com  a Portaria
        369/97 do Ministério  de Agricultura. 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 produto deve

        ser embalado em  saco  laminado,  atóxico, resistente e
        hermeticamente lacrado para  preservar  a  qualidade do

        produto. O pacote deverá ser a partir de 200 (duzentos)
        a 400 (quatrocentos)    gramas.    O   produto   deverá

        apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data
        de entrega.                                            

064261  MACARRÃO ESPAGUETE - Marca.: PETYAN                   QUILO               2.044,00             5,200        10.628,80
        Massa de sêmola  tipo  espaguete,  à  base de sêmola de

        trigo, enriquecida com  ferro  e  ácido fólico, corante
        natural de urucum    e   cúrcuma,   com   glúten,   sem
        colesterol. Com aspecto,  odor  e sabor característicos

        do produto, sem   a  presença  de  sujidades  ou  outro
        material ou reação  que  possa  alterar  a qualidade do

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

        lote e valor  nutricional. SAC - Serviço de Atendimento
        ao Consumidor, endereço   e  telefone  para  contato  e

        registro no órgão   competente.  Peso  líquido  de  500
        (quinhentos) gramas. O  produto deve estar em embalagem

        própria, plástica, atóxica,  hermeticamente  fechado. O
        produto deverá apresentar  validade mínima de 06 (seis)

        meses a partir da data de entrega.                     
064263  MARGARINA VEGETAL COM SAL - Marca.: PRIMOR            QUILO                  90,00            12,500         1.125,00
        Margarina vegetal com  sal,  obtida  de óleo vegetal ou
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        gordura vegetal, com  70% de lípidos, fonte de gorduras

        mono e poli-insaturadas.  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 e registro
        do órgão competente  (Ministério  da Agricultura). Peso

        líquido de 500 (quinhentos) gramas.                    
064274  POLPA DE MANGA - EMBALAGEM DE (1) UM KG. - Marca.: S  QUILO                 502,00             9,500         4.769,00

        O POLPA                                                
        Polpa de fruta,  natural, acondicionado em embalagem de
        polipropileno transparente, atóxico,  sem conservantes,

        devendo apresentar na embalagem a composição básica, as
        informações nutricionais e   o   prazo   de   validade.

        Embalado para transporte.  Amostra:  apresentar amostra
        mínima de 1    kg,    avaliar    aparência,    textura,

        características organolépticas e embalagem.            
064278  SAL IODADO REFINADO - Marca.: GOLFINHO                QUILO                 171,00             1,000           171,00

        Sal refinado e   iodado   com  granulação  uniforme,  e
        conforme prevê a  Legislação Federal Específica, com no

        máximo 390mg de sódio por porção de 1(um) g 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, peso
        líquido que deve  ser  de  01 (um) kg, SAC - Serviço ao

        Atendimento ao Consumidor,  endereço  e  telefone  para
        contato e registro  no órgão competente. O produto deve

        ser embalado em    sacos    plásticos    transparentes,
        atóxicos, e resistente,   hermeticamente   fechados.  O

        produto deverá apresentar  validade mínima de 6 meses a
        partir da data de entrega.                             

064280  TEMPERO COMPLETO. - Marca.: TIA DEDE                  QUILO                 289,00             5,900         1.705,10
        Sem pimenta. Preparado com matérias-primas sãs, limpas,

        de boa qualidade.  Constituído  de: sal, alho, opcional
        cebola, manjericão e   salsinha.   Livre   de   matéria

        terrosa, parasitas, larvas   e   detritos   animais   e
        vegetais. Embalagem: saco  de  polietileno  atóxico  ou
        pote plástico, resistente, termossoldado, contendo peso

        líquido aproximado de   trezentas  (300)  gramas  a  um
        quilo. Reembalado em  caixa  de  papelão  ondulado.  Na

        embalagem deverá constar nome, classificação e marca do
        produto, nome e   endereço   do   fabricante,  data  de

        fabricação e prazo de validade, peso líquido, número de
        registro no órgão  competente, empilhamento máximo para

        armazenagem. Validade: mínima  de  nove  (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 de 300
        gramas, avaliar qualidades  organolépticas, embalagem e

        rendimento.                                            
064282  VINAGRE - Marca.: GOTA                                LITRO                 128,00             2,500           320,00

        Vinagre de vinho  branco,  proveniente  de  fermentação
        acética do vinho  branco,  tendo  na  sua composição no

        mínimo de 4%  de ácido acétido, e no máximo 1,0% v/v de
        teor alcoólico, para  evitar que as bactérias acéticas,

        na ausência de  um substrato alcoólico, possam degradar
        o ácido acético,  causando  prejuízo para o vinagre. As

        porcentagens exigidas são  de acordo com o que prevê as
        legislações específicas brasileiras.  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 ao

        Atendimento ao Consumidor,  endereço  e  telefone  para
        contato e registro  no  órgão  competente. Peso líquido

        deve ser de até 500 (quinhentos) ml. O produto deve ser
        embalado em garrafa    PET,   atóxica   e   resistente,

        hermeticamente fechada e    não   devem   apresentar-se
        amassada ou estufada.   O   produto  deverá  apresentar

        validade mínima de   6   meses  a  partir  da  data  de
        entrega.                                               

                                                                                                 VALOR GLOBAL R$      162.719,60

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1 - Este contrato fundamenta-se no art. 24, inciso IV 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
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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 
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 15 de Fevereiro de 2022 extinguindo-se em 11 de Julho de 
2022,  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.
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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 
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$ 162.719,60 (cento e sessenta e dois mil, setecentos e dezenove reais e 
sessenta 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, 
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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 2022 Atividade 1414.121220020.2.073 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$ 133.169,50, Exercício 2022 Atividade 1414.121220060.2.077 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$ 29.550,10, 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 
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, 15 de Fevereiro de 2022

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

    CONTRATANTE

    L B DISTRIBUIDORA EIRELI

AV JARBAS PASSARINHO, SN, CENTRO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS

 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME 

    CNPJ 41.126.148/0001-54
    CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1._______________________________            2._______________________________

AV JARBAS PASSARINHO, SN, CENTRO
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