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-A-Prefeitura Municipal de Itupiranga - PA 
Fundo Municipal de Educação 
Ao fim°. Secretário Municipal de Educação 
Assunto: Reeauilíbrio Econômico - Financeiro ao Contrato n°501030002.02 
Ref.: Pregão Presencial n.° 2019.040 - FME 

limo Sr. José pildo Pereira Alves 

GAMELEIRA COM. E SERVIÇO LTDA - EPP, empresa 

comercial, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob n.° 03.687.304/0001-67, com sede à Rua 

Pedro Marinho n° 1750, Bairro Cidade Nova, CEP: 68.501-710, na Cidade de Marabá-Pará, neste ato 

representada pelo Sr. Tiago Severino Franco Júnior, brasileiro, portador da Cédula de Identidade N° M-

7.323.581 SSP/MG e CPF/MF N°853.848.016-20, residente e domiciliado na cidade de Marabá - PA, com 

fundamento no artigo 65, inciso II, alínea "d" da Lei Federal n.° 8.666/93, e a Cláusula -Da Alteração do 

Contrato, do Contrato Administrativo n° 501030002.02, originado do Pregão Presencial n.° 2019.040 - 

FME, vem expor e requerer o que segue: 

A requerente participou do certame licitatório modalidade 

Pregão 2019.040 - FME, forma presencial, cujo objeto consiste no fornecimento de gêneros alimentícios 

destinados ao compor o cardápio escolar dos alunos da Rede de Ensino do Município de ltupiranga, 

apresentando em 19 de Dezembro de 2019, sua proposta comercial que após o trâmite processual, foi 

classificada, aceita e habilitada. 

Em 27 de janeiro de 2020, assinou o Contrato Administrativo, 

para fornecimento de diversos gêneros alimentícios, entre eles o Leite em Pó Integral. 

No entanto, limo. Senhor, como é de notório conhecimento 

público, transcorridos cerca de 06 (seis) meses após a apresentação da proposta comercial, ocorreram 

aumentos de preços de diversos commodity, utilizados de forma direta e indireta na produção de alimentos 

listados acima e ainda forte pressão cambial, em especial os últimos 90 dias, o que pressiona decisivamente 

os preços de toda cadeia produtiva do agronegocio. 

Estes aumentos repercutiram em muito na lucratividade da 

contratada, passando até mesmo a dar prejuízo nominal e assim ameaçando a manutenção do contrato, haja 

visto que o desequilíbrio econômico financeiro tende a prejudicar o adequado fornecimento dos produtos 

contratados. 

6 
	 Conforme demonstrado na Tagela 1, fica comprovado pela 

respectiva Nota Fiscal de Compra em anexo a este requerimento, que no interregno temporal transcorrido 

entre a apresentação da proposta comercial e este pedido houve uma variação de preços que pode acarretar 

sérios prejuízos à Contratada, caso não seja restabelecido o equilíbri 	onômico financeiro do contrato. 
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TABELA 1 — Demonstrativo de Variação de Preços de Compra. 

Descriminação Fornecedor 
VI NF Compra à 

época do 
certame/contrato 

VI NF 
Compra 
Atualo 

Variaçã 
 

% 

LEEI h EM PO INTEGRAL. 
LEITE EM PO INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATACAO 
DO LEITE DE VACA INTEGRAL. SEM ADICAO DE SORO 
DE LEITE, MEDIANTE PROCESSOS TECNOLOG1COS 
ADEQUADOS, DEVENDO TER BOA SOLUBILIDADE, 
SEM UMIDADE. SEM FERMENTACAO, SEM RANCO E 
SEM GRUMOS. COM  PO DE ASPECTO BRANCO 
AMARELADO, SEM GLUTEN. COM  ESPECIFICAÇOES DE 
ACORDO COM A PORTARIA 369/97 DO miNistERio DE 
AGRICULTURA. NA  EMBALAGEM DEVE CONTER O 
NOME DO PRODUTO E FABRICANTE. DATA DE 
FABRICACAO E VALIDADE. NUMERO DO LOTE. VALOR 
NUTRICIONAL. LISTA DE INGREDIENTES, PESO 

101100. SAC - SERVICE/ DE ATENDIMENTO AO 
ONSIIMIDOR, ENDEREÇO E TELEFONE PARA 
TINTATO E minisritO NO ORGAO COMPETENTE O 
120DUTO DEVE SER EMBALADO EM PACOTE DE 
ILMI: DE POLIESTER, ATOXIÇO. RESISTENTE E 
IERMII. I ICAMENTE LACRADO. PARA PRESERVAR A 
7UALIDADU. DO PRoputo EM PACOTE 171.I 01 KG. O 
'RODEIO DEVERA APRESLN LAR VALIDADE MINIMA 
7E 12 MESES A PARI IR DA DATA DE ENTREGA. 

ITALAC 15,00 21,00 4034 

7 	 Portanto, como bem dispõe a Lei 8.666/93, em seu artigo 65, 

inciso II, alínea "c1", estabeleceu-se o direito de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro às 

contratadas em caso de ocorrer alguma das situações elencadas no referido artigo. Tal direito decorre de 

garantia constitucional e não há necessidade de constar em Contrato ou Edital, embora conste na cláusala 

Décima Quarta, pois ocorrendo a situação a contratada de imediato deverá solicitar o reequilíbrio de preço 

a qualquer momento, comprovando com documentos hábeis, que demonstrem que o valor do fornecimento 

lhe causa desequilíbrio financeiro. Como bem dita a lei, os Contratos são bilaterais, e somente após a 

assinatura poderá ocorrer a alteração do mesmo em seus valores, desde que a ocorrência de elevação 

acentuada seja devidamente comprovada. Cumpre salientar que não se trata de reajuste, mas sim de 

"RECOMPOSIÇÃO DE PREÇO". 
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, 

com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram 

inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da 

administração para a justa remuneração da obra, serviço ou 

fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos 

imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências 

incalculáveis, retardado es ou impeditivos da execução do 

ajustado, ou, ainda, em caso e força maior, caso fortuito ou fato 

do príncipe, conjig ando álea econômica extraordinária e 

extracontratual. 
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Assim, as atualizações financeiras serão objeto de análise 

quando solicitada pela contratada, mediante petição devidamente instruída com documentos (em anexo), 

que permitam concluir claramente, que realmente ocorreu a defasagem entre o preço apresentado na 

proposta e aquele praticado atualmente no mercado mercê das flutuações da economia. 

Essas defasagens ocorreram e rompem com o equilíbrio 

econômico-financeiro existente entre as partes, que deve ser recomposto, ainda que em parte, com o 

restabelecimento do preço conforme Tabela 02 — Readequação de preços, o qual requeremos de forma 

imediata, posto que seu indeferimento impossibilitaria a continuidade do fornecimento. 

TABELA 02 —ITEM OBJETO DA READEQUAÇÃO DE PREÇO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° 501030002.02 

Item Quant Rema- 
nescentes (kg) 

Descriminação 
VI Unit 

Contratado 
% 

Recomposição 
VI Unit. 

Recomposto 
VI Total 

Recomposto 
293.356,87 3 I I.263KG Leite em pó 19,20 37,98% 26,49 

Sem tal recomposição, a ora requerente adverte que a sua 

lucratividade no negócio será nenhuma, além do que terá de arcar com somas de prejuízo, por se tornarem 

os custos do fornecimento maiores que os dividendos, acarretando, por conseguinte, a impossibilidade da 

execução do Contrato, isso pelo rompimento demasiado do equilíbrio econômico-financeiro. 

Assim por serem condizentes com a realidade fática e 

encontrar amparo legal, a requerente roga a Vossa Senhoria, AUTORIZE o aditamento ao Contrato inicial, 

recompondo o valor inicialmente contratado, como forma de restabelecer o equilíbrio econômico 

financeiro inicial, para o item listado na Tabela 02 e respectivo quantitativo remanescente. 

Pelo acima exposto solicitamos com todo acatamento, a 

RECOMPOSIÇÃO DE PREÇO, como medida de direito, e no aguardo de uma decisão favorável desta 

conceituada Secretaria de Educação, nos colocamos à disposição para o que se fizer necessário. 

Termos em que,  e  
Pede Deferimento. 

44 

Marabá (PA), 29 de Junho de 2020 

equerente 

Rua Pedro Marinho, 1750 - Cidade Nova - Marabá - Pará - Cep: 68501-710 
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CONTRATO N° 501030002.02 
0(A) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na 

AVENIDA 14 DE JULHO, SN, ltupiranga - PA, CEP 68580-000, inscrito no CNPJ (MF) sob o n° 
30.746.635/0001-01, representado pelo(a) Sr.(a) JOSE PILDO PEREIRA ALVES, portador do CPF n° 
189.238.362-49, residente e domiciliado(a) sito à RUA SAO LUIZ, 209, Itupiranga - PA, CEP 68580-000 e, de 
outro lado CAMELEIRA COM. E SERVICO LTDA - EPP , CNPJ/MF 03.687.304/0001-67, com sede sito 
a doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) TIAGO 
SEVERINO FRANCO JUNIOR , residente e domiciliado(a) sito a AVENIDA MINAS GERAIS 
CONDOMINIO VILLAGE, SN, MARABA - PA, CEP 68503-302, regularmente inscrito(a) na Receita Federal 
do Brasil sob o CPF ri' 853.848.016-20, têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do 
qual são partes integrantes o Edital de licitação na modalidade PREGAO PRESENCIAL n° PP/2019.040-FME 
e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas 
disciplinares da Lei if 10.520/02 e da Lei n°8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
010 

	

	1. O presente Contrato tem como objeto AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 
DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE 
ITUPIRANGA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA PARA EXERCICIO FINANCEIRO DE 
2020., 

Item Descrleits Marca UM Quantidade vai. Uni. Vai. Tal. 

I 

COXASSOBRECOXAS DE FRANGO 
COXA E SOBRECOXA DE FRANGOS CONGELADOS, 
PROVENIENTES DE AVES SADIAS, com COLORACAO 
ROSADA, NA() AMOLECIDA, NÃO PEGAJOSA, SEM 
MANCHAS ESVERDEADAS. AZULADAS OU 
PARDACENTAS. MANIPULADA EM CONDICOU 
HIGIENICAS • SANITARIAS SATISFATORIAS, 
BENEFICIADA EM MATADOUI20 QUE DISPUNHA DE 
SR SIE OU SIM E RI - M. VETER INPM°. NA 
EMBALAGEM DO PACOTE DEVE TER O NOME DO 
PRODUTO E FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E 
VALIDADE, NUMERO DO LOTE, VALOR NUTMCIONAL, 
PESO LIQUIDO DE ATE 2 KG, SAC • SERVICO DE 
ÁTENDIMEN I O AO CONSUMIDOR, ENDERECO E 
TELEFONE PARA CONTATO E REGISTRO NO ORGAO 
COMPETENTE. O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM 
EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE 
E HERMETICAMENTE FECHADA, CONGELADO ATE - 
I St E TRANSPORTADO EM VEICULO REFRIGERADO. 
CONFORME PRE.VE  A LEUISLACAO COMPETENTE. 

BONASA QUILO 20.000,00 8,3000 166.000,00 

2 

IOGURTE DE FRUTAS 
PRODUTO OBTIDO A PARTIR DO LEITE DE VACA 
ATRAVES DA ADICAO DE MICRORGANISMOS 
BIENEFICOS A SAUDE QUE REALIZAM A 
FERMENTACAO LACTICA SOBRE O LEITE. PRODUTO 
PASTEURIZADO, AOOCA DO E COM SABOR DE 
MORANGO, AMEIXA, COCO ABACAXI. EMBALAGEM 
PRIMAPJA EM SACO PLÁSTICO DEFESO LIQUIDO DE 
909 ML VALIDADE ~IMA DE 30 DIAS A CONTAR DA 
DATA DE FAIIRICACAO E ENTREGA. DEVE CONTER, 
SIM. SR, OU SIE 

TIROL LITRO 15.000,00 7,3900 

I 

110.850,00 
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LEITE EM PO INTEGRAL. 
LEITE EM PO INTEGRAL OBTIDO POR DESIDRATACAO 
DO LEITE DE VACA TNTEGRAL SEM ADICAO DE SORO 
DE LEITE, MEDIANTE PROCESSOS TECNOLOGIÇOS 
ADEQUADOS, DEVENDO TER BOA SOLUBILIDADE, 
SEM UMIDADE, SEM FERMENTACAO, SEM RANCO E 
SEM GRUMOS. COM  PO DE ASPECTO BRANCO 
AMARELADO, SEM GLUTEN, COM ESPECIFICACOES DE 
ACORDO COM APORTARIA 369/97 DO MINISTERIO DE 
AGRICL!LTUIUL NA EMBALAGEM DEVE CONTER O 

3 NOME DO PRODUTO E FABRICANTE, DATA DE 
FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO LOTE, VALOR 

ITALAC QUILO IS.000.00 19,2000 288.000,00 

NUTRICIONA I., LISTA DE INGREDIENTES, PESO 
LIQUIDO, SAC - SERVICO DE ATENDIMEWO AO 
CONSUMIDOR, ENDERECO E TELEFONE PARA 
CONTATO E REGISTRO NO ORCA° COMPETENTE. O 
PRODUTO DEVE SER EMBALADO EM PACOTE DE 
FILME DE. POLI ESTER, ATOXICO, RESISTENTE E 
I I ERME VICAMENTE LACRADO, PARA PRESERVAR A 
QUALIDADE DO PRODUTO EM PACOTE DE 01 KG. 0 
PRODUTO DEVERA APRESENTAR VALIDADE MIN1MA 
DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 
O valor deste contrato, de R$ 564.850,00 ( quinhentos e sessenta e quatro mil e oitocentos e 

cinquenta reais). 
Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela 

CONTRATADA no processo e na Cláusula Primeira deste instrumento são meramente estimativos, não 
acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL 
I . A lavratura do presente Contrato decorre da realização do processo de licitação na modalidade 

PREGAO PRESENCIAL no PP/2019.040-FME, realizado com fundamento na Lei n° 8.666/93 e nas demais 

normas vigentes. 

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e 

pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93 combinado com o 
inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 
I . O prazo de vigência deste Contrato será de 27/01/2020 até 31/12/2020, com validade c eficácia legal 

após a publicação do seu extrato, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o 
primeiro e incluir o último. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 
1. Caberá ao CONTRATANTE: 

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a 
entrega dos produtos; 	 5 

1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato; 

1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicita o pelos empregados da 
CONTRATADA; 

1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consum os; 

1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação /a ser feita pelo Serviço de 
Almoxari fado; 

1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida p I o Serwiço de Almoxarifado, o 
fornecimento dos produtos objeto deste Contrato; 

osib 
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1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper 
imediatamente o fornecimento, se for o caso. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 
1. Caberá à CONTRATADA: 
1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais 

COMO; 

salários; 
seguros de acidentes; 
taxas, impostos e contribuições; 
indenizações; 
vales-refeição; 

O vales-transporte; e 
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 
1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem 

qualquer vinculo empregaticio com o órgão; 
1.3 - inanter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir 

imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do 
CONTRATANTE; 

1 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE; 
1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do 
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do 
produto; 

1.7 - efetuar à entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e 
o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de 
Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado; 

1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte 

ao e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado; 
1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de 

caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e 
1.10 • a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo objeto da 
contratação. 

1. À CONTRATADA caberá, ainda: 
1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados 
não manterão nenhum vinculo empregaticio com o CONTRATANTE; 	 , 

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e o rig ções estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da esp 'me, forem vitimas os seus 
empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência 
do CONTRATANTE; 

1.3 	- assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cif i ou \ penal, relacionadas ao 
tbmecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão o ontinência; e 

g CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 
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1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação 
deste Contrato. 

2. A inadirnplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não 
transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o 
objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de 
solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

. I - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 
CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato; 

1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia 
autorização da Administração do CONTRATANTE; e 

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato. 

01/ 	CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o 

CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes 
a essa atribuição. 

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim 
deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do órgão contratante, em tempo hábil para a adoção das 
medidas convenientes. 

A CONTRATADA deverá manter proposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o 
período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO 
1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Fiscal devidamente 

Designado pela CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA 
I. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da(s) dotação(ões) 

110 orçamentária(s).  

2.015 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-
PNAE/PNAC 

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 
A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo 

CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor no 
prazo de até 30 (trinta) dias contados da apresentação dos documentos junto ao órgão contratante. 

Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de 
comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a 17/tenda Federal, Estadual e 
Municipal do domicilio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocõpia autenticada. 

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos 
tbrnecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações 
apresentadas e aceitas. 

fi 
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4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato. 

5, Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso 
de pagamento. 

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo 
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a 

seguinte: 
EM =I xN x VP 

Onde: 
EM = Encargos moratérios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: 

I (TX) 

365 
1= (6/100) 

365 
1 = 0,0001644 
TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada 

posteriormente. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja 

interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 
l, No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá 

ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, 
parágrafos 1" e 2", da Lei n°8.666/93. 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado. 

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, sal4 as 
supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 
1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou 

obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE 
CONTRATADA as seguintes sanções: 

1.1 - advertência; 

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total 
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da cornu 

pelo descumprimento dos prazos e demais 
poderá, garantida a previa defesa, aplicar à 

ideste Contrat , no caso dc inexecução total, 
Meação oficial; 



Estado da Pará 

Munia ipio de impitanga 

Prefeitura Municipal 

1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% 
(dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo 
não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento 
previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias, contado da comunicação oficial; 

1,4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% 
(dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo 
não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento 
previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo mximo de 15 (quinze) 
dias, contado da comunicação oficial; 

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do 
órgão contratante, por até 2 (dois) anos. 

Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes çla 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a 

ta CONTRATADA que: 
2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato; 

2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente; 

2.3 - comportar-se de modo iniclôneo; 
2.4 - fizer declaração falsa; 

2.5 - cometer fraude fiscal; 
2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato; 
2.7- não celebrar o contrato; 
2.8- deixar de entregar documentação exigida no certame; 

2.9- apresentar documentação falsa. 
Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua 

inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas 
no Capitulo IV da Lei n.° 8.666/93. 

Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 
Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a 
CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do 
CONTRATANTE, poderão ser aplicadas á CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos 
pagamentos a serem efetuados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 
da Lei n°8,666/93. 

A rescisão do Contrato poderá ser: 

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo d icitação desde que haja 
conveniência para a Administração do CONTRATANTE; 

2.3 -judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização senta e fündrunentada da 
autoridade competente. 



Estado do Pará 

Municiai° de Itupiranga 

Prefeitura Municipal 

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA 
CONTRATADA 

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do processo de licitação na modalidade F'REGAO 
PRESENCIAL tf PP/2019.040-FME, cuja realização decorreu da autorização do ordenador de despesa do 
órgão contratante, e da proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 
I. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de Itupiranga - PA, com exclusão de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor 
e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, 
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

JOSE 	Assinado de 	 Itupiranga - PA, Segunda, 27 de janeiro de 2020. 
forma digital por 

MILES1:90 JOSE 
M0E5E904772003 

4772008 34 
Dados: 2020 0127 

34 	10 00 -03'00' 	 FUNDO MUNIC P DE EDUCACAO 
30.746.635/0001-01 

JOSE DILDO PEREIRA ALVES-CPF/MF: 189238,362-49 
CONTRATANTE 

Scarstcà - 

CAMELEIRA COM. E SERMO LTDA - EPP 
03.687.304/0001-67 

TIAGO SEVERINO FRANCO JUNIOR - CPF/MF: 853.848.016-20 
CONTRATADO(A) 

Testemunhas: 

2. 
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CAMELEIRA COM. E SERVIÇOS LTDA 

Alteração Contratual n° 005 

Tiago Severino Franco Junior, brasileiro, natural de Campina Verde-MG, casado 
regime de comunhão parcial de bens, comerciante, residente e domiciliado em Marabá - 
Pará, à Rua das Castanheiras n°. 1461, Bairro Novo Horizonte - Cep: 68503-020, 
portador da Cédula de Identidade RG n°. M-7.323.581-SSP/MG e do CPF n° 
853.848.016-20 e Ntibla Alves Franco, brasileira, natural de São Mateus - ES, casada 
em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, residente e domiciliada em 
Marabá - Pará, à Rua das Castanheiras n° 1461. Bairro Novo Horizonte - Cep: 68503-
020, portadora da Cédula de Identidade RG n°. 2.651.984-SSP/PA r Via e do CPF n°. 
636.183.462-04, únicos sócios componentes da firma que gira sob o nome empresarial 
de GAMELEIRA COM. E SERVIÇOS LTDA, com sede em Marabá, Estado do Pará, à 
Rua Pedro Marinho n°. 1750, Parte, Bairro Cidade Nova - CEP: 68501-710, inscrita no 
CNPJ sob n°. 03.687.304/0001-67 e com Contrato Social registrado na Junta Comercial 
do Estado do Pará - JUCEPA. sob n°. 15200824241 em 07/02/2003, resolvem alterar 
seu Contrato Social Consolidado, e o f-inim de acordo com as cláusulas e condiçães 

adiante pactuadas: 

Cláusula Primeira:- 	O objeto social fica alterado para: 
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios; 
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de 
ventilação e refrigeração; 
4619-2/00 - Representante comercial e agente do comércio de produtos diversos. 
4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios; 
4637-1/07 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares; 
4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e 
legumes frescos; 
4634-6/01 - Comercio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; 
4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar; 
4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados; 
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório, artigos de papelaria, cadernos, 
canetas, lápis, borrachas, artigos escolares e de papelão e seus artefatos; 
4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais. apostilas, revistas, periódicos e 
outras publicações; 
46494/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; 
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis; 
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação 
domiciliar; 
4649-4/99 - Comércio atacadista de utensílios domésticos e brinquedos; 
4651-6/01 - Comércio atacadista de computadores, equipamentos de info 
impressoras, monitores de vídeo e peças e acessórios para computadores; 
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática; 
4923-0/02 - Locação de automóveis com condutor; 
4930-2/01 - Transporte rodoviário de cargas em geral, municipal; 
4930-2/02 - Transporte rodoviário de cargas em geral, interrnunicipal e interestadual: 
7020-4/00 - Assessoria e consultoria empresarial; 
7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios; 
7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária; 
8219-9/01 - Serviços de reprografia (fotocópias); 
9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletronicos de uso pessoal 
e domésticos; 

/ 
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GAMELEIRA COM. E SERVICOS LTDA 	 fJUCEPA 
Alteração Contratual n". 005 	 folha 0210 
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Cláusula Seaunda: 	Fica criado a partir desta data, uma filial que funcionará na 
AV. Minas Gerais n° 29, bairro Belo Horizonte, Marabá - PA. CEP: 68.503-570. 
§ Línico: A atividade da filial será: 4639-7/01: Comércio Atacadista de produtos 
alimentícios -- deposito fechado. 

Cláusula Terceira: 	O capital social da empresa, no valor de R$ 40.000,00 
(Quarenta mil reais), dividido em 40.000 (Quarenta mil) quotas de R$ 1,00 (Hum real) 
cada urna, fica aumentado para RS 500.000,00 (Quinhentos mil reais) dividido em 
500.000 (quinhentas mil) quotas de R$ 1.00 (Hum real) cada urna, cujo aumento, no 
valor de R$ 460.000,00 (Quatrocentos e sessenta mil reais) é integralizado com 
aproveitamento do saldo constante da conta Lucros Acumulados, ficando o capital 
assim distribuído entre os sócios: 

Sécios Quotas Porcentagem Capital RS 

Tiago Severino Franco Junior 250.000 50,00% 250.000,00 

Núbia Alves Franco 250.000 50,00% 250.000,00 

Totais 500.000 100,00% 500.000,00 

Cláusula Quarta: 	A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de 
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

Cláusula Quinta- 	A administração da sociedade caberá ao sócio Tiago 
Severino Franco Junior, a quem compete, privativa e individualmente a representação 
ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos 
compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o 
uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais ou assumir obrigações 
seja em favor dos quotistas ou de terceiros, bern como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autorização do outro sócio. 

Cláusula Sexta: 	O administrador declara, sob as penas da lei, de que não 
está impedido de exercer o comércio ou a administração da sociedade, por lei especial, 
ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar. de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeira nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

Cláusula Sétima: 	Em vista da alteração ora ajustada, a empresa 
CONSOLIDA o seu contrato social, com a seguinte redação: 

Cláusula Primeira: 	A sociedade gira sob o nome empresarial GAMELE1RA 
COM. E SERVIÇOS LTDA. 

Cláusula Segunda: 	A sociedade tem sua sede e domicilio na Rua Pedro 
Marinho o' 1750, Parte, Bairro Cidade Nova - CEP: 68501-710, Marabá - Para. 

Cláusula Terceira: 	A sociedade possui uma filial que funciona na Av. Minas 
Gerais n°29, bairro Belo Horizonte. Marabá - PA. CEP: 68.503-570. 
§ Único: A atividade e 	 - ' • 4639-7/01: Comércio Atacadista Je produtos 
alimentícios - dep6sit 	chad • 



Quotas Porcentagem 
50,00% 250.000 
50,00% 250.000 

500.0001 	100,00% 

CapitaIRS 
250.000,00 
250.000,00 
500.000,00 

Sécios 
Tiago Severino Franco hutior 
Naja. Alves Franco 
Totais 

GAMELEIRA COM. E SERVIÇOS LTDA 
Alteração Contratual d. 005 	

folha 03/0 

Cláusula Quarta: 	O objeto social é: 
4639-7/01 — Comércio atacadista de produtos alimentícios; 
4322-3/02 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de 

ventilação e refrigeração; 
4619-2/00 — Representante comercial e agente do comércio de produtos diversos. 
4631-1/00 — Comércio atacadista de leite e laticínios; 
4637-1/07 — Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares; 
4633-8/01 — Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e 

legumes frescos; 
4634-6/01 — Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; 
4634-6/03 — Comércio atacadista de pescados e frutos do mar; 
4643-5/01 — Comércio atacadista de calçados; 
4647-8/01 — Comércio atacadista de artigos de escritório, artigos de papelaria, cadernos, 
canetas, lápis, borrachas, artigos escolares e de papelão e seus artefatos; 
4647-8/02 — Comércio atacadista de livros. jornais, apostilas, revistas, periódicos e 

outras publicações; 
4649-4/01 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; 

4649-4/04 — Comércio atacadista de móveis; 
4649-4/08 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação 

domiciliar; 
4649-4/99 — Comércio atacadista de utensílios domésticos e brinquedos; 
4651-6/01 — Comércio atacadista de computadores, equipamentos de informática, 
impressoras, monitores de vídeo e peças e acessórios para computadores; 
4651-6/02 — Comércio atacadista de suprimentos para informática; 
4923-0/02 — Locação de automóveis com condutor; 
4930-2/01 — Transporte rodoviário de cargas em geral, municipal; 
4930-2/02 — Transporte rodoviário de cargas em geral, intermunicipal e interestadual; 

7020-4/00 — Assessoria e consultoria empresarial; 
7490-1/04 — Atividades de intertnediação e agenciamento de serviços e negócios; 
7820-5/00 — Locação de mão-de-obra temporária; 
8219-9/01 — Serviços de reprografia (fotocópias); 
9521-5/00 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal 

e domésticos; 

Cláusula Quinta: 	O capital social é de RS 500.000,00 (Quinhentos mil 

reais), dividido em 500.000 (Quinhentas mi» quotas de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, 

integralizadas em moeda corrente e legal do Pais, assim subscritas: 

Ciáusula Sexta: 	A sociedade iniciou suas atividades em 25 de maio de 

2000 e seu prazo é indeterminado. 

Cláusula Sétima: 	As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser 

cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresso consentimento do oirtro sócio, a quem 
fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferênciapara a sua 

aquisição, se postas à v • a, formalizando, se realizada a cessão 4elas, a alteração 
I 
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CAMELEIRA COM. E SERVIÇOS LTDA  
Alteração Contratual n°. 005 	 folha 04/05 

1.1.11cfn.13. 
Cláusula Oitava: 	A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de 
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

Cláusula Nona: 	A administração da sociedade cabe ao sócio Tiago 
Severino Franco Junior, a quem compete, privativa e individualmente a representação 
ativa e passiva da sociedade, em juizo ou fora dele, podendo praticar todos os atos 
compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o 
uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais ou assumir obrigações 
seja em favor dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autorização do outro sócio. 

Cláusula Décima: 	Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, 
o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, 
cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

Cláusula Décima-Primeira:Nos  quatro meses seguintes ao término do exercício social, 
os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es), quando for o caso. 

Cláusula Décima-Segunda:  A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial 
ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

Cláusula Décima-Terceira:  Os sócios poderão, de comum acordo. fixar uma retirada 
mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

Cláusula Décima-Quarta:  Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível 
ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus 
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data 
da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

Parágrafo Único: 	O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

Cláusula Décima-Quinta:  O administrador declara, sob as penas da lei, de que não 
está impedido de exercer o comércio ou a administração da sociedade, por lei especial, 
ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeira nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

Cláusula Décima-Sexta: 	Fica eleito o foro de Marabá — Pará, para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por assim terem justos e contratados, lavram, datam e assinam a preseine alteração 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente, por si, sent, herdeiros 
Sou sucessores, a cumpri-lo em todos os seus termos. 

0-u--ccfi 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: GAMELEIRA COM. E SERVICOS LTDA 
CNPJ: 03.687.30410001-67 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços chttp://rfb.grov.br> ou <http://wvim.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 08:45:34 do dia 0210612020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 29/1112020. 
Código de controle da certidão: 9E6F.23513.589A.6BE4 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



. 	 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ 

-, - 	 CENTRO DE ARRECADAÇÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS, DIVIDA ATIVA E TRIBUTOS MUNICIPAIS 

N° Certidão: 

12.305/2.020 

Finalidade: 

Financiamento 

Interesse: 

Particular 

Cadastro: Inscrição Municipal: Inicio Atividade: 

Nome: 

31.369- GAMELEIRA COM. E SERVIÇOS LTDA- EPP 

CPF/CNPJ: 

03.687.304/0001-67 	 : 

Tipo: 

JURIDICA 

Endereço: 

RUA PEDRO MARINHO, N° 1750 

Bairro: 

CIDADE NOVA 

Certificamos que até esta data não consta debito amigável ou ajuizado referente a qualquer tributo em nome do 

contribuinte acima identificado. 

Reserva-se à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar posteriormente débitos constatados, inclusive no período 

desta certidão. 

Validade: 	18/07/2020 

Emissão: 	19/0512020 

A validação dos dados desta certidão poderá ser feita junto ao site da Prefeitura. www,maraba.pa.gov.br. 



Voltar 

 

Imprimir 

  

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	03.687.304/0001-67 

Razão Social:GAMELEIRA COM E SERVICOS LTDA 

Endereço: RUA PEDRO MARINHO 1750 PARTE / CIDADE NOVA / MARABA / PA / 
68501-710 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:14/03/2020 a 11/07/2020 

Certificação Número: 2020031402302855666529 

Informação obtida em 26/03/2020 10:24:03 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: GAMELEIRA COM. E SERVICOS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 03.687.304/0001-67 

Certidão n°: 498104/2020 
Expedição: 06/01/2020, às 11:30:35 
Validade: 03/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que GAMELEIRA COM. E SERVICOS LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

03.687.304/0001-67, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 

Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho:de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a Custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões: cndtdtst.jus.b 



SERVIÇO GRATUITO 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA 

Nome: GAMELEIRA COM. E SERVICOS LTDA 
Inscrição Estadual: 15.229.839-8 
CNRI: 03.687.304/0001-67 
Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é 
certificado que NÃO CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome, 
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de 
natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa. 

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e 
da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a 
confirmação de sua autenticidade, pela Intemet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva 
de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br. 

Emitida às: 11:22:16 do dia 06/01/2020 
Válida até: 04/07/2020 

Número da Certidão: 702020080005303-7 

Código de Controle de Autenticidade: 35B5451B .039920AA.8793AD2E.04 CIBC11 

Observação: 
- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação 
prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses 
previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também 
em decorrência da suspensão de medida liminar. 

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por 
meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br. 

Válida em todo território paraense. 
SERVIÇO GRATUITO 



SERVIÇO GRATUITO 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA 

Nome: GAMELEIRA COM. E SERVICOS LTDA 
Inscrição Estadual: 15.229.839-8 
CNPJ: 03.687.304/0001-67 
Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é 
certificado que NÃO CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome, 
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de 
natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa. 

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e 
da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a 
confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva 
de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br. 

Emitida às: 11:22:16 do dia 06/01/2020 
Válida até: 04/07/2020 
Número da Certidão: 702020080005304-5 
Código de Controle de Autenticidade: 05CF2D37.74E9E3AD.0ADD6473.6A743A38 

Observação: 

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação 
prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses 
previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também 
em decorrência da suspensão de medida liminar. 

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por 
meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br. 

Válida em todo território paraense. 

SERVIÇO GRATUITO 
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EPA COMMODITIES 
Representante: AMORIM 

ata at 
Pedido No 195760 

Representada: ITALAC / GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIO 

CNPJ: 01,257.995/0001-33 

Telefone: (09) 43324-1006 	 E-mail: meuspedidos3©gmail.com  

Cliente: GAMELEIRA COM. E SERVICOS LTDA - EPP 	Nome Fantasia: GAMELEIRA COM. E SERVICOS 

CNPJ: 03.687.304/0001-67 	 Inscrição Estadual: 15.229.839-8 

Endereço: R PEDRO MARINHO 1750 sn PARTE 

Bairro: CIDADE NOVA 	 CEP: 68501-710 

Cidade: MARABA 	 Estado: Pará 

Telefone: (94) 3324-5410 	 E-mail: tr.junior©uol.com.br  

Produto Qtde. Preço Líquido 

-20010401 - LEITE EM PO INTEGRAL ITALAC 25X400G 3.750 R$ 8,40 

20010301- LEITE EM PO INTEGRAL ITALAC 50X200Gr 2.500 R$ 4,20 

Qtde. Total: 6250 

Valor total: R$ 42.000,00 

Condição de Pagamento: 28/35/42 	 Data de Emissão: 29/06/2020 

Vendedor: EPA 
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32  Leite em pó Integral licg valor ofertado /vendido R$ 19,20 100 
custo R$ 15,00 78,125 
icms entrada R$ 0,54 2,8125 3,6 aliquota cesta basica vigente 
icrns venda R$ 0,00 O O zero nas operações Internas 
credito Iam R$ 0,00 O O zero nas operações Internas 
cotins R$ 0,00 O 0% aliquota zero 
pis R$ 0,00 O O aliquota zero 
irp) R$0,23 1,19791667 1,2 
ali R$ 0,21 1,09375 1,08 
lucro final R$ 3,22 16,7708333 



Item  descrição unidade recomposição % 

allquot 
afinal 
% notas: 

32  leite em pó Integral 1kg valor contratado recompost R$ 26,49 100 
custo R$ 21,00 79,2751982 Incluso 0,45 frete 
lcms entrada R$ 0,76 2,86900717 3,6 allquota cesta basica 
lcms venda R$ 0,00 O 0 

vigente 
zero nas operações internas 

credito lcms R$ 0,00 O O zero nas operações Internas 
cotins R$ 0,00 O O% anquota zero 
pis R$ 0,00 0 O allquota zero 
Irpj R$ 0,32 1,20800302 1,2 
csll R$ 0,29 1,09475274 1,08 
lucro final R$ 4,12 15,5530389 
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Estado do Pará 
Prefeitura Municipal de ltupiranga 

Memo-GAPRE n° 065/2020 

Itupiranga—PA, 30 de junho de 2020 

Ao Excelentíssimo Senhor 

Agenor Pelaes de Oliveira 

Procurador Municipal 

Encaminhamos a esta Procuradoria Municipal para análise com parecer, a solicitação 
do termo aditivo da Empresa GAMELEIRA COM. E SERVIÇO LTDA — EPP — Pregão 
Presencial n° 2019.040-FME, conforme documentação em anexo. 

Atenciosamente, 

eP 
t

a Leficia Barbosa 

hefe de Gabinete 

CNPJ: 05.077.102/0001-29 - Avenida 14 de Julho, n212 - Centro - Fone/Fax: 094 3333 1112 
itupiranga-Pa 	- 	Cep: 68.580-000 



Estado do Pará 
Prefeitura Municipal de ltupiranga 

Memo-GAPRE n° 065/2020 

Itupiranga—PA, 30 de junho de 2020 

Ao Excelentíssimo Senhor 

Agenor Pelaes de Oliveira 

Procurador Municipal 

Encaminhamos a esta Procuradoria Municipal para análise com parecer, a solicitação 
do termo aditivo da Empresa GAMELEIRA COM. E SERVIÇO LTDA — EPP — Pregão 
Presencial n° 2019.040-FME, conforme documentação em anexo. 

Atenciosamente, 

eP 
t

a Leficia Barbosa 

hefe de Gabinete 

CNPJ: 05.077.102/0001-29 - Avenida 14 de Julho, n212 - Centro - Fone/Fax: 094 3333 1112 
itupiranga-Pa 	- 	Cep: 68.580-000 



Estado do Pará 
Prefeitura Municipal de Itupiranga 

Parecer Jurídico 

Interessado: Comissão Permanente de Licitação 

Assunto: Pedido de Reequilibrio Econômico Financeiro 

Processo Licitatório Pregão Presencial n2. 2019.040 — FME 

Contrato n2. 501030002.2 

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar dos alunos da 

rede de ensino do município de Itupiranga, conforme termo de referência para o exercício 

financeiro de 2020. 

Ementa: 	Direito 	Administrativo. 	Direito 

Constitucional. Lei de licitações e contratos. Pedido 

de reequilíbrio econômico financeiro ao contrato n9. 

501030002.02. Possibilidade. 

RELATÓRIO 

Senhor Presidente; 

Vem a exame desta Procuradoria Municipal, solicitação de parecer jurídico sobre a 

possibilidade jurídica do pedido de reequilíbrio econômico financeiro ao contrato n9. 

501030002.02, oriundo do processo licitató rio n9. 2019-040 - FME, Pregão Presencial, 

requerido pela empresa vencedora do certame GAMELEIRA COM. E SERVIÇO LTDA - EPP , 

com CNN n2. 03.687.304/0001-67. 

DOS FATOS 

O pedido de reequilíbrio econômico financeiro em análise trouxe, além de seus 

fundamentos e suas justificativas dos fatos, cópias de documentos comprovando a elevação 

nos preços dos serviços em questão. 

Em síntese a requerente informa que teve elevado aumento no preço do produto "leite em 

pó integral", relata que tal produto sofre alteração de valor provocado pela elevação de 

diversas commodity, que são utilizadas de forma direta e indireta na produção do produto 

em questão 

Observamos diante das justificativas e documentos apresentados pela empresa contratada, 

que os fatos narrados demonstram a efetiva elevação do custo final do produto, seja por 

seus próprios insumos, seja por seus encargos fiscais que flutuam juntamente com o valor 

final. 

Nosso comentário. É inegável a elevação nos preços de diversos produtos de forma 

inimagináveis, imprevisíveis provocadas por fatores que ao momento da pactuação seriam 
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de impossível previsão, estamos vivendo momento de real incerteza econômica/financeira 

originada pela pandemia do novo coronavirus COVID-19. Não podemos negar que tal 

pandemia vem causando verdadeiro alvoroço no mercado financeiro. 

ANÁLISE JURÍDICA 

A Lei n.2  8.666, de 1993, prevê em seu artigo 65, inciso II, alínea "d", a possibilidade de 

alteração contratual, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial 

do contrato, vejamos: 

"Art. 65. Os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados, com 

as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

II- por acordo das partes: 

(...) 

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente 

entre os encargos do contratado e a retribuição da administração 

para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, 

objetivando a manutenção do equilíbrio económico-financeiro 

inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou 

previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou 

impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força 

maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 

econômica extraordinária e extracontratual." (grifo nosso) 

A garantia ao equilíbrio econômico-financeiro, recebe em nosso ordenamento jurídico, força 

de norma fundamental, na forma do artigo 37, inciso XXI, da Constituição republica de 1988, 

que estabelece: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

XXI — ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo 

de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 

roncorrentes rom cláusulas que estabeleçam obriqacões de 
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pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos ter da 
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 

econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

(destaquei). 

Nossa Constituição Federal de 1988, não trouxe em seu texto a expressão "equilíbrio 

econômico-financeiro", mas assegura aos contratos administrativos a garantia de 

"manutenção das condições efetivas da proposta, nos termos da lei". 

A doutrina e a jurisprudência predominante se encarregaram de incluir outras 

denominações, como, revisão, reequilíbrio das condições iniciais, recomposição, reajuste, 

repactuação, sempre mantendo proximidade com o comando constitucional. Além de 

ensinar a importância para a própria administração pública da repactuação para manter o 

equilíbrio dos contratos administrativos. 

"A tutela ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

administrativos destina-se a beneficiar à própria Administração. Se os 

particulares tivessem de arcar com as conseqüências de todos os 

eventos danosos possíveis, teriam de formular propostas mais 

onerosas. A Administração arcaria com os custos correspondentes a 

eventos meramente possíveis — mesmo quando inocorressem, o 

particular seria remunerado por seus efeitos meramente potenciais." 

(JLISTEN FILHO, MarçaL Comentários à lei de licitações e contratos 

administrativos. 12° ed.,São Paulo: Dialética, 2006). 

Celso Antônio Bandeira De Mello (in Curso de Direito Administrativo. 24g. edição. São Paulo — 

SP: Editora Malheiros, 2007, p. 625-626), ensina: 

Equilíbrio econômico-financeiro (ou equação econômico-financeira) é a 
relação de igualdade formada, de um lado, pelas obrigações assumidas pelo 
contratante no momento do ajuste e, de outro, pela compensação 
econômica que lhe corresponderá. 

Observo que a repactuação contratual para reequilibrar as condições inicias do contrato 

administrativo, não estão vinculadas ao poder discricionário da administração pública, vez 

que para sua caracterização faz-se necessário a conjugação de diversos fatores imprevisíveis 

na elaboração da proposta pelo interessado, sendo exigido a existência de requisitos que ao 

tempo da celebração do pacto contratual não tinham como compor a proposta inicial, 

segundo a aplicação da teoria da imprevisão 

Nesse mesmo sentido, faço observação que se o fato for previsível com possibilidade d 
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cálculo de suas consequências ou se tal fato possa ser evitado pelo contratado, fica 

desautorizado sua repactuação, pois não seria justo ou legal a administração pública ter que 

arcar com a consequência desidiosa do contratado. 

CONCLUSÃO 

Pelos documentos trazidos juntamente com a justificativa do contratado, podemos observar 

a incidência de fatos que se distanciam da previsibilidade com potencial impossibilidade de 

cálculo naquele momento inicial, fase de elaboração da proposta de preços. 

Observamos que os diversos fatores financeiros que compaie o quantitativo custo final do 

produto, conforme apresentados nos documentos que acompanham o pedido de 

repactuação de preços, são de natureza imprevisíveis ao tempo da proposta original. 

Pelo exposto, sob a ótica estritamente jurídico, com respaldo no art. 65, inciso II, alínea "d" 

da lei n2. 8.666/93 c/c art. 37, inciso XXI da Constituição Federa do Brasil, esta Procuradoria 

Municipal se manifesta pela possibilidade jurídica do pedido de reequilíbrio econômico-

financeiro e consequente aditamento do contrato n2. 501030002.02, oriundo do processo 

licitatório n2. 2019-040-FME, repactuando os valores remanescentes dos itens indicados no 

requerimento. 

É o parecer que submeto à elev a consideração superior. 

Itupiranga (PA), 29 de julho de 2020. 

Agenor 'hes 	Oliveira 
JIBAPjf. 8.648 

~curado r g rfi, Sfunicípio & Itupiranga (et) 

Tbn. e. 076/2018 
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