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CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 005/2018 - CMA 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2018-CMA 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA 

MUNICIPAL DE ALENQUER, E A EMPRESA E. 

PEREIRA MATOS COMERCIO - ME, NA FORMA 

ABAIXO. 

 

I. PARTES 

CONTRATANTE 

Câmara Municipal de Alenquer, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 

10.219.285/0001-00, com sede e foro na cidade de Alenquer, Estado do Pará, sito a Rua Dr. José Leite de 

Melo, s/n, Planalto – CEP: 68.200-000, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, neste ato 

representado pelo Sr. Luís Alberto Chaves Freire, brasileiro, casado, Presidente da Câmara Municipal de 

Alenquer, portador da Carteira de Identidade n° 2227409 – SSP/PA e CPF n° 388.225.122-00, residente e 

domiciliado na cidade de Alenquer - Pará. 

 

CONTRATADA 

E. PEREIRA MATOS COMERCIO - ME, com sede na Avenida Presidente Getúlio Vargas, n° 651 – 

Bairro Centro – CEP: 68.165-000 – Rurópolis - Pará, inscrita no CNPJ sob o nº 21.339.332/0001-75, 

doravante denominada CONTRATADA, neste ato, representada por seu Sócio o Sr. Emerson Pereira Matos, 

brasileiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 3218236 2ª via – PC/PA e CPF. Nº 

589.830.402-97, residente e domiciliado em Rurópolis - Pará. 

 

II. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS 

 

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, as partes anteriormente individuadas e 

devidamente qualificadas, resolvem, consoante a autorização exarada nos autos do PREGÃO 

PRESENCIAL nº 002/2018 – CMA, pactuar o presente instrumento contratual que será em tudo 

regido pelas cláusulas que aceitam e mutuamente se outorgam: 

O Contrato obedecerá integralmente à legislação que se aplica à modalidade Pregão Lei Federal nº 

10.520/2002, de 17/07/2002, Decreto nº 3.555 de 09/08/2000 e subsidiariamente, pela Lei Federal 

nº 8.666, de 21/06/93 e Lei Complementar nº 123/2006 de 14/12/06, com as devidas alterações e 

demais normas pertinentes, bem como as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. 

 
1- DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO 

DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ALENQUER, conforme especificações contidas no Termo de Referência – anexo I do 

edital. 

 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UNID. 
QUANT. MARCA VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1.  

ACHOCOLATADO EM PÓ – 

Embalagem intacta de 1 kg, 

rendimento mínimo de 50 

(cinquenta) porções, valor 

CX 05 

COCOMIL 114,00 570,00 
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energético 390 kcal para cada 100gr. 

Proteína 2,5 g para cada 100g de 

produto, na embalagem deverão 

constar data da fabricação, data de 

validade e número do lote do 

produto. Caixa com 24 unidades. 

2.  

AÇÚCAR TIPO CRISTAL, cor, 

cheiro próprios e sabor doce, 99,8% 

p/p admitindo a umidade máx. De 

0,04% p/p, isentos de larvas, 

materiais terrosos e detritos animais 

ou vegetais, plástico atóxico c/ peso 

líquido de 1 kg, fardo com 30 kg. 

FDO 13 

DOCE DIA 77,00 1001,00 

3.  

ADOÇANTE DIETÉTICO – 

líquido, contendo edulcorantes 

artificiais, ciclamato de sódio, 

sacarina sódica e acesulfame de 

potássio, embalagem plástica com 

100ml, prazo de validade mínima de 

1 ano. Caixa com 12 frascos de 

100ml cada. 

CX 02 

ADOCIL 44,50 89,00 

4.  

ÁGUA MINERAL NATURAL – 

água mineral natural sem gás, 

acondicionada em embalagens de 

300ml, em pacotes com 24 frascos 

cada (24x1), com certificados de 

autorização dos órgãos competentes 

e com validade para 12 (doze)meses.  

FDO 450 

NOVA ÁGUA 21,00 9450,00 

5.  

ÁGUA MINERAL NATURAL – 

Água mineral natural, sem gás, 

acondicionada em galão de 20 litros, 

com certificado de autorização dos 

órgãos competentes e com validade 

para 12 meses. 

UNID 100 

NOVA ÁGUA 12,00 1200,00 

6.  

ARROZ POLIDO TIPO 1 – tipo 1 

longo fino – validade 3 meses na 

data de entrega – fardo com 30x1kg. 

FDO 06 
MENOLETO 77,00 462,00 

7.  

AZEITE DE DENDÊ - puro, baixa 

acidez, odor e sabor característico, 

cor alaranjado acondicionado em 

garrafa contendo 100ml. Em caixas 

24x1. Com Identificação na 

embalagem (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e 

validade. Validade mínima de 06 

(seis) meses a contar da data de 

entrega 

CX 01 

PURO DENDÊ 29,00 29,00 

8.  

BISCOITO SABOR LEITE – sem 

recheio, com os seguintes: farinha de 

trigo fortificada com ferro e ácido 

fólico (vit.B9), açúcar, gordura 

CX 12 

TRIGOLINO 36,00 432,00 



 

 
 

Estado do Pará 

Câmara Municipal de Alenquer 

Poder Legislativo 
CNPJ/MF Nº 10.219.285/0001-00 

 

3 
Rua Dr. José Leite de Melo S/Nº CEP. 68.200-000, bairro Planalto – Alenquer/Pará 

vegetal, açúcar invertido, sal, 

estabilizante lecitina de soja, 

fermentos químicos, bicarbonato de 

amônio e bicarbonato de sódio, 

acidulante ácido láctico e 

aromatizante. Valor nutricional na 

porção de 100g: 10g de proteína, 

72g de carboidratos e 12,5g de 

gorduras totais. O biscoito deverá 

ser fabricado a partir de matérias 

primas sãs e limpas, isenta de 

matérias terrosas, parasitos e em 

perfeito estado de conservação, 

serão rejeitados biscoitos mal 

cozidos, queimados e de caracteres 

organolépticos anormais, não 

podendo apresentar excesso de 

dureza e nem quebradiço – 

embalagem primária em pacotes 

impermeáveis lacrados com peso 

líquido de 400 a 500g. 

9.  

BISCOITO SALGADO TIPO 

CREAM CRACKER – ingredientes: 

farinha de trigo fortificada com ferro 

e ácido fólico (vit. B9), açúcar, 

gordura vegetal hidrogenada, açúcar 

invertido, sal refinado, extrato de 

malte, estabilizante lecitina de soja, 

fermentos químicos, bicarbonato de 

soja, amido de milho. Valor 

nutricional na porção de 100g: 

mínimo 70g de carboidrato, 10g de 

proteína e 12,5g de gorduras totais. 

O biscoito deverá ser fabricado a 

partir de matérias sãs e limpas, 

isenta de matérias terrosas, parasitos 

e em perfeito estado de conservação 

– embalagem primária em pacotes 

impermeáveis lacrados com peso 

líquido de 400g a 500g com dupla 

embalagem e em embalagem 

secundária de caixa de papelão. 

Embalagem 400 a 500g. 

CX 12 

TRIGOLINO 36,00 432,00 

10.  

BISCOITO TIPO ROSQUINHA – 

rosquinha assada com coco e leite 

condensado de boa qualidade, macia 

e aerada. Serão rejeitados rosquinhas 

mal assadas, queimadas, amassadas, 

achatadas e “embatumadas, aspecto 

massa pesada” e de características 

organolépticas anormais. Pacotes de 

100g, caixa 24x1. 

CX 10 

TRIGOLINO 36,00 360,00 
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11.  

CAFÉ – Café torrado e moído, com 

aspecto homogêneo, sabor 

predominante de café arábica, 

admitindo-se mistura de café conilon 

em até 20% e o máximo de 20% de 

PVA (grãos pretos, verdes e ardidos) 

tipo tradicional, com nível de 

qualidade igual a 5(cinco), pacote de 

até 1 kg, com todas as informações 

pertinentes ao produto, previsto na 

legislação vigente, selo ABIC, 

constatando data de fabricação e 

validade nos pacotes individuais.  

KG 100 

MARATÁ 19,00 1900,00 

12.  

CANELA EM PÓ – em pó fino, 

homogêneo, obtido da casca de 

espécimes vegetais genuínas, pardo 

amarelada ou marrom claro com 

aspectos e cheiro aromático de sabor 

próprio. Deverá obedecer a 

legislação de alimentos vigentes, 

observando as boas práticas. Unid. 

de 40g. 

UNID 10 

MARIZA 1,50 15,00 

13.  
CARNE BOVINA de dianteiro extra 

limpa (sem gordura) moída. 

KG 50 
RIBEIRO 17,00 850,00 

14.  
CARNE BOVINA desossada, tipo 

coxão mole (chã). 

KG 50 
RIBEIRO 17,00 850,00 

15.  

CREME DE LEITE – caixa 

contendo 200ml/g, caixa com 27 

unidades.  

CX 03 
CCGL 64,00 192,00 

16.  

FARINHA DE TRIGO – farinha de 

trigo especial, produto obtido a 

partir de cereal limpo desgerminado, 

sãos e limpos, isentos de matéria 

terrosa e em perfeito estado de 

conservação, com cheiro e sabor 

próprios.Com uma extração máxima 

de 20% e com teor máximo de 

cinzas de 0,68%. Com no mínimo de 

glúten seco de 6% p/p.- embalagem 

1kg.  

FDO 03 

MIRELA 36,50 109,50 

17.  
FARINHA DE MANDIOCA – 

fardo com 30 kg 

FDO 01 
DU´DELTA 94,00 94,00 

18.  

FARINHA DE MILHO, tipo 1, 

produto obtido pela moagem dos 

grãos de milho, desgerminado ou 

não, deverão ser limpas, isentas de 

materiais terrosos e parasitos e de 

detritos animais ou vegetais, tipo 

fubá, embalagem de 500g, caixa 

30x1. Dizeres de rotulagem, data de 

fabricação e prazo de validade, 

informações dos ingredientes e 

CX 03 

NUTRIVITA 34,50 103,50 
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composição nutricional. Validade 

mínima de 06 (seis) meses a contar 

da data de entrega.  

19.  

FEIJÃO CARIOCA – tipo 1, de 1ª 

qualidade constituído de no mínimo 

de 90% a 98% de grãos inteiros e 

íntegros, na cor característica a 

variedade correspondente de 

tamanho e formatos naturais 

maduros, limpos e secos, na 

composição centesimal de 22g de 

proteína, 1,6g de lipídios e 60,8g de 

carboidratos – embalagem com 1 kg 

– fardo com 30 kg  

FDO 02 

DU´DELTA 140,00 280,00 

20.  

FEIJÃO PRETO – tipo 1, de 1ª 

qualidade – embalagem com 1kg – 

fardo com 30kg. 

FDO 03 
DU´DELTA 183,50 550,50 

21.  

FRANGO – Carne de frango inteiro 

sem vísceras provenientes de aves 

sadias, abatidas sob rígidas 

condições de higiene, ter tamanho 

uniforme sem excesso de pele. 

Congelados a 180°, acondicionado 

em embalagem primária de plástico, 

especificando data de fabricação e 

data de validade e no mínimo 04 

meses, sendo que a entrega não 

deverá ter data superior a 20 dias da 

data de fabricação. Inspecionada 

pelo número de registro do S.I.E. ou 

S.I.F.  

KG 60 

AVIS PARÁ 6,70 402,00 

22.  

LEITE EM PÓ INTEGRAL – obtido 

por desidratação do leite de vaca 

integral a apto para a alimentação 

humana, mediante processos 

tecnológicos adequados adicionado 

de lecitina de soja como 

emulsionante e com a composição 

centesimal de 26g de proteína, 38g 

de carboidratos e 26 de lipídios. 

Devendo ter boa solubilidade – 

embalagem 400g.  

PCT 400 

CCGL 9,20 3680,00 

23.  

LEGUMES EM CONSERVA – tipo 

seleta contendo (ervilha, cenoura, e 

batata em cubos), embalagem 

contendo 200g, caixa com 24 

unidades. 

CX 03 

DEZ MAIS 48,00 144,00 

24.  

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 

– com ovos, deverão ser fabricados a 

partir de matérias primas sãs e 

limpas, isentas de matérias terrosas, 

parasitos e larvas com o mínimo 

FDO 10 

VICARI 40,00 400,00 
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correspondente a 0,045g de 

colesterol por quilo. Na embalagem 

não poderá haver mistura de outros 

tipos de macarrão. Com rendimento 

mínimo após cozimento de 2 vezes a 

mais do peso antes da cocção – 

embalagem 500g. pacote com 10 

unidades 

25.  

MACARRÃO TIPO PARAFUSO – 

massa seca com ovos, acondicionado 

em embalagem transparente intacta 

de 500g, a embalagem deverá conter 

externamente os dados de 

identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de 

lote, data de fabricação, data de 

validade e condições de 

armazenagem. Validade mínima de 

6 meses na data de entrega. Fardo de 

24x500g. 

FDO 10 

VICARI 40,00 400,00 

26.  

MARGARINA COM SAL – com 

60% a 80% de lipídios. 

Apresentação, aspecto, cheiro, sabor 

e cor peculiares aos mesmos e 

deverão estar isentos de ranço e de 

outras características indesejáveis – 

embalagem de 500g. Caixa com 

12x500g. 

CX 03 

MARGARETT 65,00 195,00 

27.  

MILHO BRANCO PARA 

CANJICA – grãos ou pedaços de 

grãos de milho, que apresentam 

ausência parcial ou total do gérmen, 

em função do processo de 

escarificação mecânica ou manual. 

Canjica extra ou quatro. Embalagem 

íntegra de 500g, na embalagem 

deverá constar data da fabricação, 

data da validade e número do lote do 

produto. Validade mínima de 6 

meses na data da entrega. Fardo com 

20 pacotes de 500g. 

FDO 06 

DU´DELTA 63,00 378,00 

28.  

ÓLEO DE SOJA REFINADO – tipo 

1, que sofreu processo tecnológico 

adequado como degomagem, 

neutralização, clarificação, 

frigorificação ou não de 

desodorização – embalagem pet 

20x900ml. 

CX 03 

CONCORDIA 82,00 246,00 

29.  

REFRIGERANTE EM GARRAFA 

DESCARTÁVEL – de 2000ml. 

Fardo com 6 (seis) unidades. Os 

sabores devem ser variados (cola, 

FDO 50 

GURI 33,00 1650,00 
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laranja, uva, guaraná e limão).  

30.  

SAL IODADO – sal refinado, 

iodado, com granulação uniforme e 

com cristais brancos, com no 

mínimo de 98,5% de cloreto de 

sódio e com dosagem de sais de iodo 

de no mínimo 10 mg e máximo de 

15 mg de iodo por quilo de acordo 

com a Legislação Federal Específica 

– emb. – fardo c/ 30 unidx1kg. 

FDO 01 

NOTA DEZ 25,00 25,00 

31.  

TEMPERO PRONTO – Tempero 

em pó, acondicionado em 

embalagem plástica, pacote de 60g, 

contendo 12 sachês, porção de 5g. (1 

sachê), 1º qualidade. (FRANGO, 

FEIJÃO, CARNE e BACON). 

PCT 20 

MARIZA 2,80 56,00 

32.  

TEMPERO EM PÓ – tempero 

pronto, obtido da mistura de sal, 

amido, gordura vegetal hidrogenada, 

alho, realçador de sabor, glutamato 

de sódio, com aspecto, cor, cheiro e 

sabor próprios, acondicionado em 

embalagem apropriada contendo 

procedência e validade, pct c/100g. 

FDO 05 

MARIZA 9,00 45,00 

TOTAL R$ 26.590,50 

 

1.1 - É vedado à CONTRATADA a subcontratação total ou parcial do objeto desta licitação, bem como sua 

associação com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, fusão, cisão ou incorporação. 

 

2 - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

A EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO OBSERVARÁ O PREVISTO NO ART. 15 DA LEI FEDERAL 8.666/93. 
 

3 - DO PREÇO 

O valor total do presente contrato é de R$ 26.590,50 (Vinte e seis mil, quinhentos e noventa reais e 

cinquenta centavos), valor global de cujas parcelas serão de acordo com os quantitativos solicitados 

pelo Órgão em epígrafe, para o exercício de 2018. 
 

4 - DA DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, correrão à conta das dotações 

orçamentárias a seguir: 

0101 – Fonte 

0101 – Unidade Orçamentária 

01.031.0001.2.001 – Manutenção das atividades da Câmara Municipal de Alenquer 

3.3.90.30.00 – Material de consumo 

3.3.3.9.0.30.07.00.00.00 – Gêneros alimentícios 

 

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Os pagamentos devidos pelo CONTRATANTE ocorrerão somente em decorrência das obrigações 

assumidas por emissões de requisições dos produtos e serão efetuados em até 30 dias após a apresentação da 

Nota Fiscal. 
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5.1 - A CONTRATADA apresentará ao GESTOR documento fiscal específico referente ao objeto do 

certame, sendo que estes deverão ser entregues até o dia 20 de cada mês. 

5.2 - O GESTOR terá o prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da apresentação do documento fiscal, para 

aprová-lo ou rejeitá-lo. 

5.3 - O documento fiscal não aprovado pelo GESTOR será devolvido à CONTRATADA para as 

necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido 

para pagamento a partir da data de sua reapresentação. 

5.4 - A devolução do documento fiscal não aprovado pelo GESTOR, em hipótese alguma, servirá de 

pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução do contrato. 

5.5 - O CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos 

seguintes casos: 

a) execução do objeto contratual em desacordo com o avençado; 

b) existência de qualquer débito para com o CONTRATANTE. 

 

6 - DA REVISÃO 

O presente contrato poderá ser revisto, nos termos do Art. 65, da Lei n º 8.666/93. 

 

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Na execução do presente contrato, obriga-se a CONTRATADA a envidar todo o empenho e dedicação 

necessária ao seu fiel e adequado cumprimento, obrigando-se ainda a: 

a) comunicar, formal e imediatamente, ao GESTOR eventuais ocorrências anormais verificada na 

execução do fornecimento, no menor espaço de tempo possível; 

b) recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários 

à perfeita execução do fornecimento, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive dos 

encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes 

da sua condição de empregadora; 

c) atender, com a diligência possível, as determinações do GESTOR, adotando todas as 

providências necessárias à regularização de faltas e irregularidades verificadas; 

d) indenizar o CONTRATANTE por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, 

equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor 

correspondente dos pagamentos devidos à CONTRATADA. 

e) cumprir todas as exigências do Edital e seus anexos. 

f) Entregar os produtos 
 

8 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Na execução do objeto do presente contrato, caberá ao CONTRATANTE: 

a) notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas na execução do 

fornecimento; 

b) efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas; 

c) participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle de qualidade no 

momento da entrega. 

 

9 - DA RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS 

A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes, direta ou indiretamente, da execução do presente contrato e ainda por multas que vierem a ser 

aplicadas por infração aos dispositivos legais, regulamentares e contratuais, por parte da CONTRATADA, 

ou em virtude de qualquer ato ou omissão de seus prepostos subcontratados. 

9.1 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos especificados nesta cláusula, não 

transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 

contrato ou restringir a apropriação do resultado alcançado. 
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10 - DA EMISSÃO DE REQUISIÇÕES E FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA: 

A emissão de requisições e fiscalização na entrega será expressamente acompanhada e fiscalizada pelo 

servidor Luiz Potyguara Martins de Siqueira, designado pelo GESTOR do contrato, cabendo a eles: 

a) emitir as requisições para a retirada do objeto desta licitação. 

b) solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom 

andamento da entrega. 

c) documentar as ocorrências havidas, em registro próprio, firmado juntamente com o preposto da 

CONTRATADA. 
d) emitir pareceres em todos os atos do CONTRATANTE relativos à execução do contrato, em especial 

aplicação de sanções ou revisão do contrato. 

e) sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservância pela CONTRATADA de qualquer exigência 

sua relativa às obrigações contratuais. 

10.1 - É vedado ao CONTRATANTE e a seu representante, exercer poder de mando sobre os empregados 

da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados. 

10.2 - A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da 

CONTRATADA pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução do contrato. 

10.3 - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir ou substituir, no total ou em parte, o objeto do 

contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 

empregados. 

 

11 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 

O local, prazo e condições de entrega do produto serão os mesmos previstos no instrumento convocatório e 

no anexo I – Termo de Referência do Pregão Presencial nº 002/2018 – CMA. 

 

12 - DA RESCISÃO 

Constituem motivo para a rescisão do presente contrato as hipóteses previstas no Art. 78, da Lei nº 8.666/93. 

 

13 - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE EM CASO DE RESCISÃO 

Na hipótese de rescisão administrativa do presente contrato, a CONTRATADA reconhece, de logo, o direito 

do CONTRATANTE de adotar, no que couber, a seu exclusivo critério, as medidas prevista no Art. 80, da 

Lei nº 8.666/93. 

 

14 - DAS SANÇÕES: 

Na hipótese de descumprimento por parte da CONTRATADA das obrigações contratuais assumidas, ou a 

infringência de preceitos legais pertinentes, serão a ela aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, as 

seguintes penalidades: 

a) advertência, sempre que forem constatadas falhas de pouca gravidade, para as quais tenha a 

CONTRATADA concorrido diretamente; 

b) multa de 15% (quinze por cento) do valor do contrato devidamente atualizado, quando deixar de cumprir, 

no todo ou em parte qualquer das obrigações assumidas; 

c) multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, na hipótese de, já tendo a CONTRATADA sofrido 

punição na forma prevista na alínea anterior, vir ela a cometer nova infração, sem prejuízo da imediata 

rescisão do contrato e aplicação das demais sanções cabíveis; 

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CONTRATANTE 

por até 02 (dois) anos; 

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios 

quando a CONTRATADA deixar de cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou 

revestida de má-fé. 

14.1 - As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos que eventualmente 

detenha a CONTRATADA. 
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14.2 - As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência de 

situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito, devida e formalmente 

justificadas e comprovadas. 

 

15 - DA LICITAÇÃO 

Para a presente contratação, foi realizada licitação na modalidade Pregão Presencial registrado sob o nº 

002/2018 – CMA. 

 

16 - DA VIGÊNCIA 
A vigência do presente contrato e o início do fornecimento do produto serão de 04/09/2018 à 31/12/2018, 

não podendo ser prorrogado. 
 

17 - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA 

A CONTRATADA declara, no ato de celebração do presente contrato, estar plenamente habilitada à 

assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante a execução do contrato, todas 

as condições de qualificação, habilitação e idoneidade necessárias ao perfeito cumprimento do seu objeto. 

 

18 - DO FORO 

As partes elegem o foro da Comarca de Alenquer - Pará, com renúncia a qualquer outro, para dirimir dúvida 

ou questões não resolvidas administrativamente. 

E por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente contrato em 03 (três) vias de igual 

teor e forma, para todos os efeitos legais. 

 

Alenquer - Pará, 04 de Setembro de 2018. 

 

 

_______________________________ 

Luís Alberto Chaves Freire 

Presidente da Câmara Municipal de Alenquer  

CONTRATANTE 

 

 

__________________________________________ 

E. PEREIRA MATOS COMERCIO - ME 

Emerson Pereira Matos 

CONTRATADA 
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