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PROCESSO ADMINIDTRATIVO 0501001/2021 

  

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA 

MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ E 

A EMPRESA FANGUAMÁ EIRELI, COMO 

ABAIXO MELHOR SE DECLARA. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, CNPJ nº 14.145.817/0001-62, com 

sede Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 225, Centro, Cidade de Concórdia do Pará, 

CEP 68.685-000, neste ato representado por seu Presidente Sr BRUNO PASTANA FEIO, 

CPF: 744.839.782-68, denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado FANGU-

AMÁ EIRELI,  inscrito sob o CNPJ: 29.970.970/0001-00, situado em SAO MIGUEL DO 

GUAMA-km-4, representada por MAGNO DE JESUS SOARES SOUZA, brasileiro, CPF 

nº648.646.772-04, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, têm justos e acor-

dados o presente Contrato Administrativo do qual são partes integrantes o Edital do Pregão 

9/0012021-PP-CMCP e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRA-

TANTE  e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, 

mediante as cláusulas e condições que se seguem: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
 
1.1. O presente objeto consiste em AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍ-
VEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCÓRDIA DO PARÁ de acordo com as especificações e condições constantes no 
Termo de Referência – Anexo I. 

 
1.2. Os itens a serem adquiridos têm suas especificações, unidades, quantidades e valores 
de mercado estimados no escopo da tabela abaixo, com base nas quantidades apresenta-
das no Termo de Referência.  
 

Nº ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. MARCA LANCE 

1 

Açúcar Triturado - Contendo sacarose de cana de 

açúcar, livre de fermentação, isento de matérias 
terrosas, parasitas e detritos animais e vegetais. 
Devem estar de acordo com as exigências da legis-
lação sanitária em vigor no país ANVISA/MS. Valida-
de: o produto deve conter data de fabricação de até 
120 dias anteriores à data de entrega. 

Kg 480 ITAMARATI R$     3,82 
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2 

ARROZ PARBOLIZADO -  tipo 1, longo, constituí-

dos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 
15%, isento de sujidades e materiais estranhos, 
embalagem de 01 kg em sacos plásticos, atóxicos, 
limpos não violados, resistentes que garantam a 
integridade do produto até o momento do consumo. 
A embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, informação nutricio-
nal, número do lote, data de validade, quantidade do 
produto. O produto deverá apresentar validade mí-
nima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega 
na unidade requisitante 

Kg 260 URBANO R$     5,50 

3 

Batata in natura - de primeira, apresentando grau 

de maturação tal que lhe permita suportar a manipu-
lação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. 

Kg 40 PREMIUM R$     5,30 

4 

Carne bovina, Carne bovina, de primeira (paulista, 

coxão mole ou patim) em perfeito estado de conser-
vação, apresentação, integridade e consumo, livres 
de impurezas que a torne imprópria ao consumo. 

Kg 150 FRIBOI R$   37,10 

5 

Cebola in natura - de primeira, apresentando grau 

de maturação tal que lhe permita suportar a manipu-
lação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. 

Kg 40 FUGITA R$     5,20 

6 

Cenoura In natura - de primeira, apresentando grau 

de maturação tal que lhe permita suportar a manipu-
lação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. 

Kg 40 TERRA R$     4,80 

7 

Charque bovino - carne de charque tipo dianteira de 

1°, pacote de 01 kilo, embalado à vácuo com valida-
de, ponta de agulha, não deve apresentar odor de 
ranço, nem depósitos de líquido na embalagem pri-
mária, devendo se apresentar em perfeito estado de 
conservação. Aspecto: bloco de consistência firme, 
Cor: característica, Cheiro: característico, Sabor: 
característico. Ausência de sujidades, parasitos e 
larvas. O produto deverá ser embalado a vácuo, a 
embalagem do produto deverá constar principalmen-
te, de forma clara, as seguintes informações: Identifi-
cação do produto, inclusive a marca; Nome e ende-
reço do fabricante; Lista de ingredientes; Conteúdos 
líquidos; Data de fabricação;Data de validade ou 
prazo máximo para consumo; Número do lote 

Kg 96 PAINEIRA R$   33,00 

8 
Colorau em pó - com identificação do produto, mar-

ca do fabricante, data de fabricação e prazo de vali-
dade. 

Kg 50 REAL MIX R$   26,00 

9 

Farinha mandioca p/ Farofa -  tipo I, embalagem 

transparente de 1,0 Kg contendo as especificações 
do produto, marca do produto, data de fabricação e 
prazo de validade. 

Kg 100 YOKI R$     6,30 



 
 

 ESTADO DO PARÁ 
         CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ 

CNPJ 14.145.817/0001-62 - Palácio Antonio Ribeiro da Silva 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

10 

Farinha de mandioca tipo 1 - classe branca, grupo 

seca, subgrupo fina, obtido das raizes de mandioca 

sadias, devidamente, acondicionada em embalagem 

polietileno atóxico transparente. Isento de sujeiras, 

parasitas, larvas e material estranho, não podendo 

apresentar-se úmida, fermentada ou rançosa. 

Kg 100 YOKI R$     6,80 

11 

Leite em pó integral, embalagem 200 gramas, em-

balagem plástica contendo a identificação do produ-
to, marca do fabricante, prazo de validade e data de 
fabricação. 

Pct 500 CCGL R$     5,20 

12 

Macarrão espaguete 500g - Macarrão tipo espague-

te, a base de farinha de trigo comum, embalagem 
com identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e peso líquido. 

Pct 150 SÊMOLA R$     3,80 

13 

Massa p/ sopa 500g -  a base de farinha de trigo 

comum, embalagem com identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade e peso liqui-
do. 

Pote 96 SÊMOLA R$     4,15 

14 
Óleo de Soja, contendo no mínimo 900 ml, com 

identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade. 

Unid. 80 SOYA R$     9,00 

15 Pão tipo francês 50g Kg 500 ANGELONI R$   24,20 

16 

Sal refinado, iodado, para consumo doméstico, 

embalagem de l Kg com identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade e peso líqui-
do. 

Kg 24 LEBRE R$     1,90 

17 
Vinagre de alcóol, contendo no mínimo 900 ml, com 

identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade. 

Garrf 48 MINHOTO R$     2,85 

18 

Café Moído embalado a vácuo 250g - de primeira 

qualidade, contendo data de fabricação e prazo de 
validade, com selo de pureza da Associação Brasilei-
ra da Industria do Café – ABIC. 

Pct 450 DIÁRIO R$     4,95 

19 

ACHOCOLATADO EM PÓ -  solúvel, preparado com 

ingredientes sãos e limpo, sem farinha em sua for-
mulação, com sabor, cor e odor característicos, con-
tendo 400 gr, acondicionado em embalagem de 
polietileno atóxico ou embalagem aluminizada, com 
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredien-
tes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabri-
cação e validade. Isento de sujidades, parasitas e 
larvas. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar 
da data de entrega 

Pct 180 TODDY R$     6,30 

20 

Margarina comum 500g - Margarina vegetal, lipídio 

65%, com sal, embalagem de 500 gramas, contendo 
a identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade. 

Pote 50 PRIMO R$     5,00 

21 
Ovo - Ovos brancos, frescos e grandes, identificação 

da marca do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. 

Unid 800 JOVANIL R$     0,45 
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22 

Mortadela comum - mortadela - constituida da mis-

tura de carnes bovina e suina misturadas e tr itura-
das, composta de condimentos e outras substancias 
alimentares, apresen tando no maximo 10% de cu-
bos de toucinho e ate 25% de umidade, de primeira 
qualidade, isento de sujidades e outras substancias 
estranhas a sua composi cao, acondicionado em 
saco plastico, atoxico. 

Kg 60 SADIA R$   14,70 

23 

Queijo regional - Embalagem com no minimo 01 

kilo, com dados de identificação, data de fabricação 
e de validade, peso liquido e registro no Ministério da 
Saúde e/ou Agricultura. 

Kg 60 
SERRA DAS AN-

TAS 
R$   29,40 

24 

Presunto - Presunto cozido sem gordura fatiado. 

Embalagem com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, lote, validade, peso liquido, e 
registro no Ministério da Saúde e/ou Agricultura 

Kg 60 SADIA R$   28,00 

25 

Pão de Forma - de primeira qualidade, isentas de 

matéria terrosa e parasitas e em 
perfeito estado de conservação. Será rejeitado o pão 
queimado ou mal cozido, com odor e sabor desagra-
dável, presença de fungos e não será permitida a 
adição de 
farelos e de corantes de qualquer natureza em sua 
confecção. Acondicionado em embalagem de polieti-
leno resistente e atóxico Contendo na embalagem a 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo 
de validade, data de embalagem, peso líquido. Vali-
dade mínima de 05 (cinco) dias a contar no ato da 
entrega. 
 

Pct 100 VISCONTI R$     8,80 

26 
Flocão de milho 500g - com identificação do produ-

to, marca do fabricante, prazo de validade e peso 
líquido. 

Ptc 400 MARATA R$     3,00 

27 

Refrigerante 2 Litros (Peti) - sabores diversos, 

armazenados em garrafas resistentes, pacote com 6 
garrafas de 2 litros cada, marca do fabricante, data 
de fabricação de prazo de validade. 

Gf 1.500 COCA COLA R$     7,85 

28 

Polpa de frutas sabor ACEROLA - embalagem 

plástica de 1 kg, em perfeito estado de conservação 
em condições adequadas para o consumo, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

Kg 100 BRASFRUTA R$   10,00 

29 

Polpa de frutas sabor CUPUAÇU - embalagem 

plástica de 1 kg, em perfeito estado de conservação 
em condições adequadas para o consumo, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

Kg 100 BRASFRUTA R$   14,85 

30 

Polpa de frutas sabor MARACUJA - embalagem 

plástica de 1 kg, em perfeito estado de conservação 
em condições adequadas para o consumo, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

Kg 100 BRASFRUTA R$   10,00 

31 
Biscoito água e Sal 400 G - pacote com 400 g, 

embalagem de plástico com identificação do produto, 
marca do fabricante e prazo de validade. 

Pct 300 MARIA R$     4,85 
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32 
Biscoito doce 400 G - Tipo Maria, pacote com 400 

g, embalagem de plástico com identificação do pro-
duto, marca do fabricante e prazo de validade. 

Pct 300 MARIA R$     4,85 

33 Alho in natura Kg 60 CARLIC R$   29,50 

34 

AGUA MINERAL 300ml -  de fonte natural hipoter-

mal, potável, adicionada de sais, não gasosa, garra-
fas de polipropileno 300 ml, com lacre de Segurança, 
personalizado pelo fabricante, sem avarias. Pacote 
com 12 unidades 

Pcte 4.000 FRORATTA R$   23,85 

35 

Água MINERAL 500ml - de fonte natural hipotermal, 

potável, adicionada de sais, não gasosa, garrafas de 
polipropileno 500 ml, com lacre de Segurança, per-
sonalizado pelo fabricante, sem avarias. Pacote com 
12 unidades 

Gf 4.000 MAR DOCE R$     2,20 

36 

Água Mineral 20 litros - de fonte natural, adicionada 

de sais, sem gás, em garrafões com capacidade de 
20 litros, retornáveis, válidos, com protetor na parte 
superior, com lacre de segurança e sem avarias. 
Aplicação: bebedouro térmico de coluna. 

Gl 300 MAR DOCE R$     7,85 

37 
Creme de Leite tradicional, contendo no mínimo 

200g, com identificação do produto, marca do fabri-
cante, data de fabricação e prazo de validade. 

Cx 140 ITAMBE R$     3,65 

38 
Leite Condensado, tradicional contento no mínimo 

395g, com identificação do produto, marca do fabri-
cante, data de fabricação e prazo de validade. 

Cx 140 ITAMBE R$     4,85 

39 
Leite de coco, contendo no mínimo 200 ml, com 

identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade. 

Gf 70 SOCOCO R$     3,45 

40 

Queijo Mussarela fatiado - Queijo mussarela, fatia-

do. produto produzido a partir de leite de va-
ca.Embalagem com dados de identificação, data de 
fabricação e de validade, peso liquido e registro no 
Ministério da Saúde e/ou Agricultura 

Kg 60 APOLO R$   29,50 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL: 
 
2.1. Este Contrato encontra-se subordinado à Lei Federal nº 10.520/2002, e subsidiaria-
mente a Lei Federal nº 8.666/93, bem como portarias, instruções normativas, resoluções e 
regulamentos referentes ao objeto da contratação.  
 
2.2. Fazem parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o instrumento 
convocatório que o precedeu, seus anexos e a proposta da Contratada, constantes do pro-
cesso licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/0012021-PP-CMCP 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE ENTREGA, RESPON-
SÁVEL PELO RECEBIMENTO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO: 
3.1. Os materiais devem ser entregues, no máximo, até 05 (cinco) dias úteis após a Ordem 
de Fornecimento ter sito recebida pela Contratada e a entrega deve ser feita no Almoxari-
fado da CÂMARA MUNICIPAL DE CONCORDIA DO PARÁ, em dias úteis, no horário das 
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8:00 às 12:00 horas. A entrega dos materiais será de maneira parcelada e a CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCORDIA DO PARÁ considera oportuno e conveniente à entrega a 
partir do momento de sua solicitação; 
3.2. Os materiais fornecidos deverão conter especificações detalhadas, constando dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, dimensões, composição, data de fabrica-
ção, prazo de garantia e demais referências que permitam perfeita análise e aceitação. Os 
materiais deverão ter registro no órgão fiscalizador competente. É facultado ao proponente 
o envio de fotos ou catálogos dos materiais, bem como a indicação de sites na internet on-
de possam ser verificadas as características;  
3.3. Os materiais serão recebidos e analisados pelo setor solicitante, que poderão diligen-
ciar junto à (s) Contratada (s) visando ao esclarecimento das especificações e qualidade 
dos materiais oferecidos; 
3.4. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de 
inteira responsabilidade da Contratada. A movimentação dos materiais até as dependên-
cias da Contratante é de inteira responsabilidade da Contratada, não sendo a Contratante 
responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte. 
3.5. O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do Contrato. 
CLÁUSULA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO FORNECI-
MENTO: 
4.1. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pela CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCORDIA DO PARÁ, através de servidor devidamente designado, conforme os 
termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, a fim de acompanhar e fiscalizar a entrega dos 
materiais, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 
e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. O 
fiscal se responsabilizará entre outras atribuições:  
a) Conferência e avaliação dos materiais;  
b) Pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como também, realizar a devida conferên-
cia, para verificar se está em conformidade com as especificações do Termo de Referência;  
c) Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas com a execu-
ção do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados; 
d) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão 
ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.  
 
4.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Con-
tratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios e, na ocorrência desta, não implica em corres-
ponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 
art. 70 da Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993. 
 
4.3. Caso a CONTRATADA, quando acionada pela fiscalização, não cumprir suas determi-
nações serão aplicadas as sanções previstas no Contrato e na legislação vigente. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 
 
5.1. Todos os materiais deverão ser novos, de primeiro uso, não denotando uso anterior ou 
recondicionamento, e entregues em suas embalagens originais lacradas.  
 
5.2. A emissão do recebimento definitivo não eximirá a Contratada de suas responsabilida-
des, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que órgão Contratante venha a 
fazer, baseada na existência de produto inadequado ou defeituoso, no prazo de garantia.  
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5.3. Os produtos serão recebidos conforme a seguir:  
a) provisoriamente: de posse da proposta respectiva, será recebido o produto para verifica-
ção de especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços, embalagens e outros dados 
pertinentes e, encontrada alguma irregularidade, será fixado prazo para sua correção;  
b) definitivamente: após recebimento provisório, será realizada conferência do produto pre-
cedida de avaliação técnica, envolvendo testes de qualidade e verificação do cumprimento 
de todos os requisitos previstos na especificação técnica e, estando de acordo com a re-
quisição emitida pela Contratante, será efetivado o recebimento definitivo, com aposição de 
assinatura nas vias da nota fiscal ou no documento auxiliar da NF-e. 
 
5.4. Na hipótese de o produto apresentar irregularidade não sanada, será reduzido a termo 
o fato e encaminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à aplicação 
das penalidades. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e 
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes 
da boa e perfeita execução do objeto. 
 
6.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal na qual 
constarão as indicações referentes à: marca do fabricante, certificado de garantia, a pro-
posta, se for o caso. 
 
6.3. Entregar os materiais nos prazos estipulados na Cláusula Quinta deste Termo de Re-
ferência, a contar do recebimento da Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento. 
 
6.4. Substituir, no prazo de 02 (dois) dias úteis e sem ônus para a Contratante, os produtos 
devolvidos em razão de divergências entre o material entregue e as especificações conti-
das neste Termo de Referência, sujeitando-se, ainda, às sanções cabíveis. 
 
6.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os arti-
gos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 
 
6.6. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou em par-
te, os fornecimentos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
sua execução, no prazo fixado neste Termo de Referência. 
 
6.7. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede 
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 
devida comprovação. 
 
6.8. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
6.9. Responsabilizarem-se por quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, previ-
denciárias, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte ou outro 
benefício de qualquer natureza, decorrentes da aquisição dos materiais e com todos os 
encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência da 
sua condição de empregadora. 
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6.10. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacio-
nados aos materiais, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência. 
6.11. Não se valer desta contratação para assumir obrigações perante terceiros, dando-o 
como garantia, nem utilizar os direitos de crédito, a serem auferidos em função dos forne-
cimentos realizados, em quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autoriza-
ção da Contratante. 
6.12. Executar o fornecimento, inclusive acompanhado da garantia (se for o caso), sem 
transferência de responsabilidade ou subcontratação. 
6.13. Se após o recebimento definitivo do material for encontrado algum defeito, a Contra-
tada substituirá o item no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento do aviso 
escrito enviado por fax ou e-mail ou outro meio hábil, sem ônus para a CÂMARA MUNICI-
PAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ. 
 
6.14. Informar nome, número de telefone e e-mail do responsável, a fim de atender as soli-
citações da CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ. 
 
6.15. Arcar com todos os encargos decorrentes da presente aquisição, especialmente os 
referentes a frete, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas. 
 
6.16. Dispor de meios necessários ao transporte, para a devida entrega de mercadoria no 
local de destino. 
 
6.17. Comunicar imediatamente à Contratante qualquer alteração ocorrida no endereço, 
conta bancária e outras necessárias para recebimento de correspondência e pagamento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
             
7.1. Efetuar o empenho da despesa, no qual constará da dotação orçamentária específica 
de forma a garantir o pagamento das obrigações assumidas. 
 
7.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo. 
7.3. Receber provisoriamente o objeto mediante regular aferição de quantitativos, disponibi-
lizando local, data e horário observando as condições estabelecidas no Edital e seus ane-
xos. 
7.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades veri-
ficadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 
 
7.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de co-
missão/servidor especialmente designado. 
 
7.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contra-
tada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, 
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de 
seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 
7.7. Rejeitar, no todo ou em parte os materiais entregues em desacordo com as especifica-
ções contidas nesse Termo de Referência. 
 
7.8. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
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CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
8.1. O acordado será devidamente empenhado conforme § 3º, do Art. 60 c/c do art. 61, da 
Lei 4.320/64, bem como ao disposto Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº 
101/00 e pago pela Contratante a Contratada conforme a previsão de dotação orçamentária 
e disponibilidade de recurso de acordo com a disponibilidade originária de recurso em fun-
ção das seguintes demandas:  
 
Dotação Orçamentaria: Exercício 2021 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 – CÂMARA MUNICIPAL 
PROJETO/ATIVIDADE: 01.031.0001.2.001 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PODER LE-
GISLATIVO 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 

 
CLÁUSULA NONA – DO VALOR: 
 
9.1. O valor global do presente contrato é de R$ 171.863,40 (cento e setenta e um mil oitocen-
tos e sessenta e três reais e quarenta centavos) a serem pagos de acordo com a demanda da 
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCORDIA DO PARÁ, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado 
partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos fornecimentos 
efetivamente realizados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela Con-
tratante e, de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas 
pelo setor competente, observadas a condições da proposta e da ordem de fornecimento emi-
tida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
10.1. O pagamento será feito de acordo com os recursos disponíveis, não superiores a 30 
(trinta) dias após o atesto da Nota Fiscal. As notas fiscais serão devidamente atestadas 
pelo fiscal designado pela CÂMARA MUNICIPAL DE CONCORDIA DO PARÁ. 
 
10.2. Nenhum pagamento será efetuado a Contratada na pendência de qualquer uma das 
situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou com-
pensação financeira: 
 
10.2.1 Conferência e aprovação do pré-faturamento mensal e atestação de conformidade 
com o fornecimento.  

 
10.2.2 O pagamento referente a cada mês fica condicionado à comprovação de regularida-
de fiscal perante a Administração. A Contratada fica ciente de que deverá apresentar à 
Contratante, ao fim de todos os meses:  
a) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Federal/União;  
b) Certidão Negativa do INSS (CND); 
c) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual;  
d) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal;  
e) Certidão de Regularidade para com o FGTS;  
f) Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT);  
 
10.2.3 Na Nota Fiscal deverá constar a descrição exata do (s) material (is) ora fornecido (s), 
informações sobre o número da nota de empenho bem como a descrição exata da Dotação 
Orçamentária especifica.  

   
10.2.4 A (s) nota (s) fiscal (is) deve (m) vim acompanhada (s) da cópia do empenho (s). 
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10.3. Havendo erro na nota fiscal/fatura, preenchimento incompleto referente às notas de 
empenho inclusive nos casos de omissão de informações sobre a dotação orçamentária e 
ou outras circunstâncias correlatas que impeçam a liquidação da despesa, o pagamento 
ficará pendente, até que a Contratada providencie as medidas saneando-as.  

   
10.4. A contagem do prazo para pagamento será reiniciado e contado da reapresentação 
com as devidas correções, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional a 
Contratante, nem deverá haver prejuízo do fornecimento dos materiais pela Contratada. 
 
10.5. A Contratante não fica obrigada a adquirir o fornecimento na totalidade do valor e das 
quantidades estimados para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o for-
necimento efetuado. 
 
10.6. O pagamento será creditado em conta corrente da Contratada, através de ordem 
bancária, indicada na proposta, tendo assim como: Agência nº___, Conta Corrente nº ___, 
Banco:____, em que deverá ser efetuado o crédito. Não se permitirá, portanto outra forma 
de pagamento que não seja a de crédito em conta, o que vem cumprir as normativas do 
Decreto da Presidência da República nº 6.170, de 25 de julho de 2007. 
 
10.7. Todos os custos com imposto, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que por-
ventura ocorrem serão de responsabilidade da empresa Contratada.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SUBCONTRATAÇÃO: 
 
11.1. A Contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar todos os 
fornecimentos objeto neste Contrato. 
 
11.2. A Contratada somente poderá subcontratar parte dos fornecimentos se a subcontra-
tação for admitida no Contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo Con-
tratante; 
 
11.3. Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos fornecimentos, a Contratada 
realizará a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como respon-
derá perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais corres-
pondentes ao objeto da subcontratação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇAO SUBJETIVA: 
 
12.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa jurí-
dica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habili-
tação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do 
Contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da 
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCORDIA DO PARÁ à continuidade do Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993 e da 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Contratada que: 
a) Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
c) Fraudar na execução do Contrato; 
d) Comportar-se de modo inidôneo; 
e) Cometer fraude fiscal; 
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f) Não mantiver a proposta. 
13.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos sig-
nificativos para a Contratante; 
b) A multa moratória observada os seguintes limites: 
b.1) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos 
itens solicitados e não entregues;  
b.2) 2% (dois por cento) sobre o valor total do Contrato, em caso de descumprimento das 
demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente; 
b.3) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens solicitados e não entregues, no caso de 
atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega do objeto com vícios ou defeitos ocultos ou 
fora das especificações contratadas; 

 
13.3. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual dos 
subitens acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida. 
13.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Esta-
dual pelo prazo não superior a dois anos. 
13.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 
13.6. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 
Contratada que: 
a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no reco-
lhimento de quaisquer tributos; 
b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 
13.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo admi-
nistrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 
9.784, de 29 de janeiro de 1999. 
13.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gra-
vidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

   13.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS DE RESCISÃO: 
    

14.1. De acordo com o art. 79 da Lei nº. 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser:  
I - por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII 
e XVII do artigo 78 da citada Lei;  
II - amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde 
que haja conveniência para a Administração; 
III - judicial, nos termos da legislação.  
 
14.2. No caso da rescisão unilateral, o Contratante não indenizará a Contratada, salvo pe-
los fornecimentos realizados e aceitos pela Contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA PRORROGAÇÃO: 
15.1. O prazo de vigência do Contrato terá seu início a partir da data de sua assinatura, 
com início em 09 de abril de 2021 e término em 09 de abril de 2022, uma vez que deve 
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ser observado o caráter orçamentário da Administração Pública e a devida vinculação da 
despesa com o respectivo orçamento conforme o que prescreve Art. 57 da Lei 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. 
15.2. Em relação à sua prorrogação, ficará a critério do órgão solicitante mediante o proce-
dimento devidamente motivado acerca da imperiosidade do atendimento à necessidade 
pública de a despesa ser gerada de acordo com o Art. 57, da Lei 8.666/93, com validade e 
eficácia após a publicação de seu extrato.  
15.3. O momento de contratação será um ato unilateral da administração pública, e será 
definida conforme seus critérios de oportunidade e conveniência, não cabendo ao licitante 
vencedor a exigência de imediata contratação dos itens licitados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO DOS CONTRATOS: 
 
16.1. Durante a vigência do Contrato, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 
exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, da ocorrência de situação prevista na 
alínea “d” do inciso II, do art. 65, da Lei n° 8.666/93 ou de redução dos preços praticados 
no mercado.  
 
16.2. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II, do 
art. 65, da Lei n° 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cance-
lar o Contrato e iniciar outro processo licitatório; 
 
16.3. O pedido que vise à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do (s) Contrato 
(s) firmado (s) no âmbito da CÂMARA MUNICIPAL DE CONCORDIA DO PARÁ será apu-
rado em processo apartado, devendo ser observado o que determina a alínea “d” do inciso 
II, do art. 65, da Lei n° 8.666/93.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:  
 
17.1. A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida e/ou suprimida dentro dos 
limites previstos no § 1°, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, podendo a supressão exceder tal 
limite, nos termos do § 2°, II, do mesmo artigo.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – CONFIDENCIALIDADE: 
 
18.1. A Contratada deverá zelar pelo sigilo e confidencialidade dos dados, informações, 
documentos e processos dos quais tiver acesso ou forem utilizados na execução deste ob-
jeto. A quebra da confidencialidade das informações ensejará a responsabilidade criminal, 
na forma da lei, sem prejuízo de outras providências nas demais esferas, assim como haverá 
impacto nos itens de parâmetros de avaliação de desempenho, deste instrumento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVA – DAS PUBLICAÇÕES:  
 
19.1. A publicação resumida do presente Contrato nos veículos Oficiais de Comunicação, 
conforme determina à lei, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada 
pela Contratante, conforme o descrito no Parágrafo único do Art. 61, da Lei 8.666/93. 
 
19.2. Este Contrato será publicado no mural da CÂMARA MUNICIPAL DE CONCORDIA 
DO PARÁ, na imprensa e no Portal do Jurisdicionados do Tribunal de Contas dos Municí-
pios do Estado do Pará.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO: 
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20.1. Para dirimir quaisquer dúvidas surgidas em decorrência do não cumprimento deste 
Contrato, os Contratantes elegem o Foro do Município de CONCORDIA DO PARÁ, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegia do que seja. 
20.2. E por estar em plenamente de acordo com todas as cláusulas e condições, as partes 
assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, que se obrigam a 
cumprir e respeitar integral e mutuamente. 
 
 

CONCORDIA DO PARÁ, 09 de abril de 2021. 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ 
14.145.817/0001-62 

BRUNO PASTANA FEIO 
CPF: 744.839.782-68 
    CONTRATANTE 

 
 
 
                                     FANGUAMÁ EIRELI, 

CNPJ/MF nº 29.970.970/0001-00 
CONTRATADA 

 
 
 
TESTEMUNHAS:  
 
1. Nome:__________________________  
CPF:  
                    
2. Nome:___________________________ 
CPF:                                                                                                 
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