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CONTRATO ADMINISTRATIVO 

QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

CONCÓRDIA DO PARÁ E A 

EMPRESA AG AZEVEDO DE 

ARAÚJO COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS EPP, 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 AG AZEVEDO 

DE ARAÚJO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EPP  inscrito sob o CNPJ: 18.558.006/0001-44, 

situado na Avenida Mal Deodoro da Fonseca, S/Nº, bairro: Centro– Concórdia do Pará(PA), CEP: 

68685-000 representada por JOELSON DA CONCEIÇÃO ABREU, brasileiro, CPF: 781.412.902-

82, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, têm justos e acordados o presente 

Contrato Administrativo do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 9/1102001-2022-PP-

CMCP e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE  e CON-

TRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusu-

las e condições que se seguem: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1. O presente objeto consiste em AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS 
E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CONCÓRDIA DO PARÁ. 

 

Nº ITEM/DESCRIÇÃO UND QTD R$ UNIT R$ TOTAL 

1 

Açúcar Triturado - Contendo sacarose de cana 
de açúcar, livre de fermentação, isento de ma-
térias terrosas, parasitas e detritos animais e 
vegetais. Devem estar de acordo com as exi-
gências da legislação sanitária em vigor no país 
ANVISA/MS. Validade: o produto deve con-
ter data de fabricação de até 120 dias anteriores 
à data de entrega.  

Kg 480 R$4,30 
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2 

ARROZ PARBOLIZADO -  tipo 1, longo, 
constituídos 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 pro-
duto até o momento do consumo. A embala-
gem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutri-
cional, número do lote, data de validade, quan-
tidade do produto. O produto deverá apresen-
tar validade mínima de 06 (seis) meses a partir 
da data de entrega na unidade requisitante.  

Kg 260 R$4,45 

 

3 

Batata in natura - de primeira, apresentando 
grau de maturação tal que lhe permita supor-
tar a manipulação, o transporte e a conserva-
ção em condições adequadas para o consumo.  

Kg 40 R$6,40 

 

4 

Carne bovina, Carne bovina, de primeira 
(paulista, coxão mole ou patim) em perfeito es-
tado de conservação, apresentação, integri-
dade e consumo, livres de impurezas que a 
torne imprópria ao consumo.  

Kg 150 R$29,50 

 

5 

Cebola in natura - de primeira, apresentando 
grau de maturação tal que lhe permita supor-
tar a manipulação, o transporte e a conserva-
ção em condições adequadas para o consumo.  

Kg 40 R$5,30 

 

6 

Cenoura In natura - de primeira, apresentando 
grau de maturação tal que lhe permita supor-
tar a manipulação, o transporte e a conserva-
ção em condições adequadas para o consumo.  

Kg 40 R$8,10 

 

7 

Charque bovino - carne de charque tipo dian-
teira de 1°, pacote de 01 kilo, embalado à vácuo 
com validade, ponta de agulha, não deve apre-
sentar odor de ranço, nem depósitos de líquido 
na embalagem primária, devendo se apresen-
tar em perfeito estado de conservação. As-
pecto: bloco de consistência firme, Cor: carac-
terística, Cheiro: característico, Sabor: caracte-
rístico. Ausência de sujidades, parasitos e lar-
vas. O produto deverá ser embalado a vácuo, a 
embalagem do produto deverá constar princi-
palmente, de forma clara, as seguintes infor-
mações: Identificação do produto, inclusive a 
marca; Nome e endereço do fabricante; Lista 
de ingredientes; Conteúdos líquidos; Data de 
fabricação;Data de validade ou prazo máximo 
para consumo; Número do lote 

Kg 96 R$29,50 
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8 

Colorau em pó - com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. 

Kg 50 R$12,06 

 

9 

Farinha mandioca p/ Farofa -  tipo I, embala-
gem transparente de 1,0 Kg contendo as espe-
cificações do produto, marca do produto, data 
de fabricação e prazo de validade. 

Kg 100 R$5,50 

 

10 

Farinha de mandioca tipo 1 - classe branca, 
grupo seca, subgrupo fina, obtido das raizes de 
mandioca sadias, devidamente, acondicionada 
em embalagem polietileno atóxico transpa-
rente. Isento de sujeiras, parasitas, larvas e ma-
terial estranho, não podendo apresentar-se 
úmida, fermentada ou rançosa. 

Kg 100 R$4,20 

 

11 

Leite em pó integral, embalagem 200 gramas, 
embalagem plástica contendo a identificação 
do produto, marca do fabricante, prazo de va-
lidade e data de fabricação. 

Pct 500 R$4,34 

 

12 

Macarrão espaguete 500g - Macarrão tipo es-
paguete, a base de farinha de trigo comum, 
embalagem com identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade e peso 
líquido. 

Pct 150 R$3,50 

 

13 

Massa p/ sopa 500g -  a base de farinha de trigo 
comum, embalagem com identificação do pro-
duto, marca do fabricante, prazo de validade e 
peso liquido. 

Pote 96 R$4,30 

 

14 

Óleo de Soja, contendo no mínimo 900 ml, 
com identificação do produto, marca do fabri-
cante, data de fabricação e prazo de validade. 

Unid. 80 R$8,50 

 

15 Pão tipo francês 50g  Kg 500 R$11,00 
 

16 

Sal refinado, iodado, para consumo domés-
tico, embalagem de l Kg com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de vali-
dade e peso líquido. 

Kg 24 R$1,10 

 

17 

Vinagre de alcóol, contendo no mínimo 900 
ml, com identificação do produto, marca do fa-
bricante, data de fabricação e prazo de vali-
dade. 

Garrf 48 R$2,90 

 

18 

Café Moído embalado a vácuo 250g - de pri-
meira qualidade, contendo data de fabricação 
e prazo de validade, com selo de pureza da As-
sociação Brasileira da Industria do Café – 
ABIC.  

Pct 450 R$7,00 
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19 

ACHOCOLATADO EM PÓ -  solúvel, prepa-
rado com ingredientes sãos e limpo, sem fari-
nha em sua formulação, com sabor, cor e odor 
característicos, contendo 400 gr, acondicio-
nado em embalagem de polietileno atóxico ou 
embalagem aluminizada, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, fornecedor, data de fabrica-
ção e validade. Isento de sujidades, parasitas e 
larvas. Validade mínima de 06 (seis) meses a 
contar da data de entrega 

Pct 180 R$4,18 

 

20 

Margarina comum 500g - Margarina vegetal, 
lipídio 65%, com sal, embalagem de 500 gra-
mas, contendo a identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. 

Pote 50 R$6,50 

 

21 

Ovo - Ovos brancos, frescos e grandes, identi-
ficação da marca do fabricante, data de fabri-
cação e prazo de validade. 

Unid 800 R$0,60 

 

22 

Mortadela comum - mortadela - constituída da 
mistura de carnes bovina e suinã misturadas e 
trituradas, composta de condimentos e outras 
substancias alimentares, apresentando no má-
ximo 10% de cubos de toucinho e ate 25% de 
umidade, de primeira qualidade, isento de su-
jidades e outras substancias estranhas a sua 
composição, acondicionado em saco plástico, 
atóxico. 

Kg 60 R$9,83 

 

23 

Queijo regional - Embalagem com no mínimo 
01 kilo, com dados de identificação, data de fa-
bricação e de validade, peso liquido e registro 
no Ministério da Saúde e/ou Agricultura. 

Kg 60 R$27,20 

 

24 

Presunto - Presunto cozido sem gordura fati-
ado. Embalagem com dados de identificação 
do produto, marca do fabricante, lote, vali-
dade, peso liquido, e registro no Ministério da 
Saúde e/ou Agricultura 

Kg 60 R$22,00 

 

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 sa-
bor desagradável, presença de fungos e não 
será permitida a adição de farelos e de corantes 
de qualquer natureza em sua confecção. Acon-
dicionado em embalagem de polietileno resis-
tente e atóxico Contendo na embalagem a 
identificação do produto, marca do fabricante, 

Pct 100 R$6,30 
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prazo de validade, data de embalagem, peso lí-
quido. Validade mínima de 05 (cinco) dias a 
contar no ato da entrega 

26 

Flocão de milho 500g - com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de vali-
dade e peso líquido.  

Ptc 400 R$2,20 

 

27 

Refrigerante 2 Litros (Peti) - sabores diversos, 
armazenados em garrafas resistentes, pacote 
com 6 garrafas de 2 litros cada, marca do fabri-
cante, data de fabricação de prazo de validade. 

Gf 1.500 R$5,10 

 

28 

Polpa de frutas sabor ACEROLA - embala-
gem plástica de 1 kg, em perfeito estado de 
conservação em condições adequadas para o 
consumo, marca do fabricante, data de fabrica-
ção e prazo de validade. 

Kg 100 R$7,00 

 

29 

Polpa de frutas sabor CUPUAÇU - embala-
gem plástica de 1 kg, em perfeito estado de 
conservação em condições adequadas para o 
consumo, marca do fabricante, data de fabrica-
ção e prazo de validade. 

Kg 100 R$10,00 

 

30 

Polpa de frutas sabor MARACUJA - embala-
gem plástica de 1 kg, em perfeito estado de 
conservação em condições adequadas para o 
consumo, marca do fabricante, data de fabrica-
ção e prazo de validade. 

Kg 100 R$11,00 

 

31 

Biscoito água e Sal 400 G - pacote com 400 g, 
embalagem de plástico com identificação do 
produto, marca do fabricante e prazo de vali-
dade. 

Pct 300 

 R$3,75   

32 

Biscoito doce 400 G - Tipo Maria, pacote com 
400 g, embalagem de plástico com identifica-
ção do produto, marca do fabricante e prazo de 
validade. 

Pct 300 

 R$5,00   

33 Alho in natura Kg 60  R$15,50   

34 

AGUA MINERAL 300ml -  de fonte natural hi-
potermal, potável, adicionada de sais, não ga-
sosa, garrafas de polipropileno 300 ml, com la-
cre de Segurança, personalizado pelo fabri-
cante, sem avarias. Pacote com 12 unidades 

Pcte 4.000 

 R$15,40   
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35 

Água MINERAL 500ml - de fonte natural hi-
potermal, potável, adicionada de sais, não ga-
sosa, garrafas de polipropileno 500 ml, com la-
cre de Segurança, personalizado pelo fabri-
cante, sem avarias. Pacote com 12 unidades 

Gf 4.000 

 R$1,80   

36 

Água Mineral 20 litros - de fonte natural, adi-
cionada de sais, sem gás, em garrafões com ca-
pacidade de 20 litros, retornáveis, válidos, com 
protetor na parte superior, com lacre de segu-
rança e sem avarias. Aplicação: bebedouro tér-
mico de coluna. 

Gl 300 

 R$8,00   

37 

Creme de Leite tradicional, contendo no mí-
nimo 200g, com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. 

Cx 140 

 R$2,40   

38 

Leite Condensado, tradicional contento no mí-
nimo 395g, com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. 

Cx 140 

 R$4,00   

39 

Leite de coco, contendo no mínimo 200 ml, 
com identificação do produto, marca do fabri-
cante, data de fabricação e prazo de validade. 

Gf 70 

 R$2,65   

40 

Queijo Mussarela fatiado - Queijo mussarela, 
fatiado. produto produzido a partir de leite de 
vaca. Embalagem com dados de identificação, 
data de fabricação e de validade, peso liquido 
e registro no Ministério da Saúde e/ou Agri-
cultura 

Kg 60 

 R$31,70   

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 

2.1.    O valor deste contrato,  de R$120.244,10 (Cento e Vinte Mil Duzentos e Quarenta e Quatro 
Reais e Dez Centavos); 
2.2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta 
apresentada pela CONTRATADA no  PREGÃO PRESENCIAL N° 9/1102001-2022- 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 
3.1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do  PREGÃO PRESENCIAL N° 

9/1102001-2022, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 

8.666/93e nas demais normas vigentes. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
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4.1. A execução deste Contrato, estão contidas no Termo de Referência, 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 nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do 

mesmo diploma legal. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

5.1. O prazo de vigência deste Contrato será de 12 meses com início em 25 de Maio de 2022 e 

encerrando-se em 25 de Maio de 2023. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

6.1. Expedir as requisições de fornecimento de gêneros, informando a CONTRATADA, nomes e 

modelos de assinaturas dos responsáveis por solicitar os mesmos; 

6.2 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel exe-

cução do contrato; 

6.3 Exercer a fiscalização da execução do objeto através de servidores do CONTRATANTE para 

acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

6.4 Notificar a CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições na 

prestação do fornecimento, fixando prazo para sua correção; 

6.5 Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre irregularidades observadas nos 

gêneros fornecidos; 

6.6 Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução do objeto; 

6.7 Efetuar os pagamentos a CONTRATADA, na forma estabelecida no contrato; 

6.8 Rejeitar os gêneros que não satisfazerem aos padrões exigidos nas especificações e recomen-

dações da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DEVERES DA CONTRATADA 

7.1. Cumprir com os prazos de entrega determinados no Termo de Referência; 

7.2 Responsabiliza-se, integralmente, pela execução do objeto, conforme legislação vigente; 

7.3 Submeter-se à fiscalização da CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, através 

do setor competente, que acompanhará a entrega dos gêneros, orientando, fiscalizando e inter-

vindo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condições 

pactuadas; 

7.4 Cumprir, além dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual e municipal; 

7.5 Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários; 

7.6 Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação, devendo comunicar ao 

CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições; 

7.7 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

7.8 Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execução do contrato; 
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7.9 Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em virtude do forne-

cimento dos produtos e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados; 

7.10 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação espe-

cífica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 

gêneros, tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, 

vales-transportes, vales-refeições, e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por 

Lei; 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 
8.1. À CONTRATADA caberá, ainda: 

8.1.1. 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 vínculo empregatício 

com o CONTRATANTE; 

8.1.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da 

espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em 

conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE; 

8.1.3. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes 

da adjudicação deste Contrato. 

8.2. A inadimplência 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 

9.1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

9.1.1. Expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal 

do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato; 

9.1.2. Expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo 

se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE;. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

10.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela CÂMARA MUNICIPAL 

DE CONCÓRDIA 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 

produtos, 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 produtos;  
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b) Pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como também, realizar a devida confe-

rência, para verificar se está em conformidade com as especificações do Termo de Refe-

rência;  

c) Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas com a exe-

cução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou de-

feitos observados; 

d) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deve-

rão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas conve-

nientes.  

10.2. 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 im-

perfeições ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade 

da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO 
11.1. A atestação da entrega dos produtos caberá a CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA 

DO PARÁ, através de servidor devidamente responsável, ou a outro servidor designado para 
esse fim. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA 
12.1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação 
orçamentária : 

 
Dotação Orçamentaria: Exercício 2022 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 – CÂMARA MUNICIPAL 

PROJETO/ATIVIDADE: 01.031.0001.2.001 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PODER LEGIS-
LATIVO 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 
. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 
 

13.1. O pagamento será feito de acordo com os recursos disponíveis, não superiores a 30 (dias) 

após o atesto da NF. As notas fiscais serão devidamente atestadas pelo fiscal designado pela 

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ; 

13.2. 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 compensa-

ção financeira: 

a) Conferência e aprovação do pré-faturamento mensal e atestação de conformidade com o 

fornecimento; 

b) O pagamento referente a cada mês fica condicionado à comprovação de regularidade fiscal 

perante a Administração; 

c) Na Nota Fiscal deverão constar a descrição exata dos gêneros ora fornecidos, informações 
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sobre o número da nota de empenho bem como a descrição exata da Dotação Orçamentária 

especifica, bem como acompanhada da cópia do empenho. 

13.3. É vedada a antecipação de pagamento; 

13.4. Havendo erro na nota fiscal/fatura, preenchimento incompleto referente às notas de em-

penho 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; 

13.5. 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 CONTRA-

TANTE, nem deverá haver prejuízo do fornecimento dos gêneros pela CONTRATADA; 

13.6. 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; 

13.7. O pagamento será creditado em conta corrente da CONTRATADA, através de ordem 

bancária, indicada na proposta. 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 Re-

pública 6.170 de 25 de julho de 2007. 

13.8. Qualquer alteração nos dados bancários deverá ser comunicada à CONTRATANTE por 

meio de carta subscrita por quem tenha poderes de representação da empresa, com firma reco-

nhecida em cartório, ficando sob inteira responsabilidade da CONTRATADA eventuais prejuí-

zos decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta de informação. 

13.9. O pagamento efetuado pelo CONTRANTANTE não isenta a CONTRATADA de suas 

obrigações e responsabilidades assumidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
14.1. 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 

15.1 Caso seja de interesse da CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, o valor 

inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento), conforme disposto no Art. 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº. 8.666/93; 

 

15.2 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários; e 

 

15.3 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta Cláusula, exceto 

as supressões resultantes de acordo entre as partes. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 
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16.1. Com fundamento nos Artigos 86 e 87 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, a licitante 

vencedora ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela CÂMARA MU-

NICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação 

assumida, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurado contraditório e amplo 

defesa, às seguintes penalidades: 

a) Multa de: 

a.1) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor homologado caso o (s) item (ns) seja 

(m) entregue (s) com atraso, limitada a incidência de15 (quinze) dias. 

a.2) 5,0% (cinco por cento) sobre o valor homologado, em caso de atraso na entregado (s) 

item (ns), por período superior ao previsto na alínea “a”, ou de inexecução parcial da 

obrigação assumida. Após o décimo quinto dia e a critério da CÂMARA MUNICIPAL DE 

CONCÓRDIA DO PARÁ, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não aceitação 

do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, 

sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

a.3) 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de   inexecução total da 

obrigação assumida. 

b) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 

com a CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos. 

c) 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 autoridade que aplicou a penalidade. 

d) Neste caso será concedida a reabilitação sempre que a CONTRATADA ressarcir a 

Administração Pública pelos prejuízos causados. 

e) A sanção de multa poderá ser aplicada a contratada juntamente com a suspensão 

temporária e declaração de inidoneidade para licitar e contratar coma Administração 

Pública Federal, Estadual e Municipal, descontando-a do pagamento a ser efetuado. 

16.2. 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 da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que: 

a) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato; 

b) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

c) Comportar-se de modo inidôneo; 

d) Fizer declaração falsa; 

e) Cometer fraude fiscal; 

f) Falhar ou fraudar na execução do Contrato; 

g) Não celebrar o contrato; 

h) Deixar de entregar documentação exigida no certame; 

i) Apresentar documentação falsa. 
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16.3. 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 Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93; 

16.4. 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; 

16.5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do 

CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, 

descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

CLAUSULA DECIMA SÉTIMA - DOS CASOS DE RESCISÃO 

17.1. A inexecução total ou parcial do Contrato  enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 

artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93; 

17.2. A rescisão do Contrato poderá ser: 

a) 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; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 

que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE; 

c) Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

17.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente; 

17.4. 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 
18.1. Este Contrato fica vinculado aos termos do  PREGÃO PRESENCIAL N° 9/1102001-2022-

PP-CMCP, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). Bruno Pastana Feio e da proposta da 

CONTRATADA; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO E FORMALIDADES 

19.1. Este contrato deverá ter seu extrato publicado em Diário Oficial, e encaminhado ao Portal 

de Licitações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM/PA, conforme 

prescreve o Art. 2º, da Resolução nº 43/2017 - TCM/PA; 

19.2. Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993 Lei nº 10.520/2002 e suas posteriores e, em casos omissos, aos 

preceitos de direito público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 

20.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município, de Concórdia do Pará, 
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas 
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas 
abaixo. 

 
Concórdia do Pará /PA, 25 de maio de 2022. 

 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ 
14.145.817/0001-62 

BRUNO PASTANA FEIO 
CPF: 744.839.782-68 
    CONTRATANTE 

 
 
 
 

AG AZEVEDO DE ARAÚJO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EPP 
CNPJ: 18.558.006/0001-44 

 CONTRATADA  
 

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