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CONTRATO N.º 022/2018-CMC 

 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
CÂMARA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL E A EMPRESA VIA 
FORTE DISTRIBUIDORA LTDA 
– EPP, PARA AQUISIÇÕES DE 
MATERIAL PERMANENTE.  

 

 

 

Pelo presente instrumento, a CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL - CMC, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n.º 05.111.372/0001-09, com sede na Rua Major Ílson Santos, N.º 
450; Bairro: Nova Olinda – Centro Administrativo, Telefone: (91) - 3721-2643 - CEP: 
68.742-190 / Castanhal – Pará, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato 
representado pela sua Presidente, Senhora Luciana Castanheira Sales, portadora da 
Carteira de Identidade n.º 1.751.502 - SSP/PA e CPF n.º 297.807.302-06, com 
competência para assinar contratos, nos termos do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Castanhal, como também, da Lei Orgânica do Município de Castanhal e 
do outro lado, a empresa VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA – EPP, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 26.879.525/0001-87, com sede na Avenida Tocantins, N.º 1333 – 
Sala: F, Bairro: Centro, Telefone: (63) – 98404-2777, CEP: 77.760-000 / Colinas do 
Tocantins – TO, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pela 
sua Sócia/Administradora, Senhora Liliane Cristina dos Santos, portadora da Carteira 
de Identidade n.º 3.924.727 - DGPC/GO e CPF n.º 707.124.841-91, considerando a 
autorização para aquisição do objeto de que trata o processo n.º 
022/022/DA/CMC/2018, resolvem celebrar o presente Contrato, que será regido pela 
Lei n.º 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores e, no que couber, a Lei n.º 
10.520, de 17/07/2002, a Lei n.º 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), assim 
como, supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos, pelas disposições 
de direito privado e pelas cláusulas e condições a seguir delineadas:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1.1 O objeto do presente instrumento refere-se à aquisição de Material Permanente 
(Equipamentos de Informática, Audiovisuais, Mobiliários, Climatização e Outros) para 
atender as necessidades da Câmara Municipal de Castanhal, conforme condições e 
especificações estabelecidas no Termo de Referência e demais anexos do Pregão 
Presencial n.º 008/2018-CMC, independente de transcrição. 
1.2 Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital do 
Pregão Presencial n.º 008/2018-CMC e seus anexos, e a Proposta de Preço Final 
apresentada pela CONTRATADA. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO, DA MARCA, DO MODELO E 
CARACTERÍSTICAS 

2.1 O valor para o custeio do objeto contratual, é de R$39.224,64 (trinta e nove mil, 
duzentos e vinte quatro reais e sessenta e quatro centavos), conforme proposta 
apresentada pela CONTRATADA, para o fornecimento de Cadeiras e Poltronas abaixo 
descritas: 

 

ITEM 

DESCRIÇÃO / 

CARACTERÍSTICAS DOS 

PRODUTOS 

MARCA / 

MODELO DE 

REFERÊNCIA 

UNID. QTDE. 

VALOR 

UNIT 

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

(R$) 

02 

COMPUTADOR 

Processador: intel core i5, memória: 

4GB (mínima), Cache: 3Ghz, 

Capacidade de HD: 1T, Placa mãe: 

Padrão, Portas: USB, PS2, LAN, Placas 

de som, Vídeos, Saídas de Vídeos: 

VGA, HDMI, Drive de DVD-RW, 

Leitor de Cartão de Memória, Monitor 

15” com saída de som integrada, mouse, 

teclado. 

CENTRIUM / 

7400 
UND 15 2.483,00 37.245,00 

15 

Cadeira tipo longarina Três lugares, 

modelo secretária, com encostos e 

assentos com espuma de poliuretano 

moldado anatomicamente. 

Acabamento: Couro ecológico e crepe. 

Carga Máxima Suportável : 120 kg ( 

Por Lugar)Medidas:  L – 1,74 cm / P - 

0,58 cm / A - 1,00 cm. 

NOBRE / 

1021921 
UNID. 06 329,94 1.979,64 

TOTAL 39.224,64 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: No valor estabelecido nesta cláusula, estão incluídos todos os 
tributos, contribuições fiscais e parafiscais previstos na legislação em vigor, incidentes 
direta ou indiretamente e despesas de quaisquer naturezas decorrentes da execução 
do presente Contrato, sendo o seu valor fixo e irreajustável pelo período de sua 
vigência. 

 

CLAÚSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

3.1 O objeto do presente Contrato será fornecido na forma a seguir: 

3.1.1 O(s) produto(s) deverá(âo) ser entregue(s) somente mediante “Autorização 
de Fornecimento – AF” emitido pela Câmara Municipal de Castanhal. 

3.1.2 O prazo de entrega do(s) produto(s), sob demanda, será no máximo de 45 
(quarenta e cinco) dias corridos, a contar do recebimento da Autorização de 
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Fornecimento/ Requisição/ Pedido. 

3.2 O(s) produto(s) deverá(âo) ser providenciado(s) de conformidade com as condições 
e especificações constantes do Edital/Termo de Referência, seguindo os padrões de 
qualidade e identidade visual: marca, modelo, acabamento, etc. 

3.3 O(s) produto(s) fornecido(s) sem a qualidade esperada deverá(ão) ser substituído(s) 
dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, sob pena de aplicação das penas previstas por 
inadimplemento de obrigações contratuais na cláusula de penalidades, inclusive a de 
suspensão do direito de licitar e / ou contratar com a Câmara Municipal de Castanhal 
por até 02(dois) anos, bem como, aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor(es) do(s) produto(s) rejeitado(s). 

3.4 O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregue(s) na Sede da Câmara Municipal de 
Castanhal, localizado na Rua Major Ílson Santos, N.º 450; Bairro: Nova Olinda – Centro 
Administrativo - CEP: 68.742-190 / Castanhal – Pará, sem custo adicional. 

3.5 O(s) recebimento(s) será(ão) considerado(s) provisório(s) até a verificação da 
conformidade do(s) produto(s) entregue(s) com as especificações de cada produto 
licitado, a qual será realizada em até 03 (três) dias úteis. Só então será atestada a nota 
fiscal (recebimento definitivo). 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 

4.1 Constatando-se qualquer incorreção na nota fiscal, bem como, qualquer outra 
circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo constante no item 4.15 fluirá 
a partir da respectiva data de regularização; 

4.2 No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor devido, o 
Índice Geral de Preços – IGP-DI da FGV do período compreendido entre a data final do 
adimplemento e a do efetivo pagamento. 

4.3 O valor devido deverá ser acrescido de juros moratórios de 0,5% (zero vírgula cinco 
por cento) ao mês, apurados desde a data prevista para o pagamento até a data de 
sua efetiva realização. 

4.4 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

4.5 O pagamento não realizado dentro do prazo, motivado pela CONTRATADA, não 
serão geradores de direito a reajustamento de preços. 

4.6 O pagamento somente será efetuado mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 

a) Prova de regularidade relativa à Certidão de Regularidade com Tributos Federais, 
Dívida Ativa da União e Contribuições Sociais (Certidão Conjunta); Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas (CNDT) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS). 

4.7 O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE em favor da contratada 
mediante ordem bancária a ser depositada em conta corrente, no valor correspondente, 
na data fixada, após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo 
fiscal do CONTRATANTE;  

4.8 A CONTRATADA deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/Fatura, o número do 
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contrato, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito 
o pagamento, via ordem bancária;  

4.9 Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serão 
devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que 
motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua 
reapresentação;  

4.10 Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADA das suas 
responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento;  

4.11 O CONTRATANTE não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de 
cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio 
da operação de “factoring”;  

4.12 As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras 
praças serão de responsabilidade da CONTRATADA;  

4.13 Para as operações de vendas destinadas a Câmara Municipal de Castanhal, 
deverão ser acobertadas por Nota Fiscal Eletrônica, conforme legislação no Estado do 
Pará. 

4.14 O pagamento será efetuado após a Nota Fiscal estar devidamente atestada pela 
fiscalização do objeto (nomeada pela autoridade competente) e acompanhada dos 
certificados de Regularidade Fiscal descritos no item 4.6, alínea a, obedecendo aos 
prazos estabelecidos vigente; 

4.15 O pagamento será efetuado a contratada até o 7° (sétimo) dia da apresentação da 
Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo seu recebimento; 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 Os recursos para pagamento do fornecimento do referido objeto será (ao) da(s) 
seguinte(s) dotação (ões) orçamentárias: 

 

Unidade Orçamentária  Descrição 

1010 – Câmara Municipal de Castanhal 

01 031 0059 1.159 – Aquisição de Mobiliário e 
Equipamento. 

4.4.90.52.00 – Equipamentos e 
material permanente. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 

6.1 A vigência deste Contrato será de até 04 (quatro) meses, contados a partir da data 
de sua assinatura ou até a sua efetiva execução.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL 

7.1 A CONTRATADA deverá recolher, em nome da Câmara Municipal de Castanhal, 
em até 30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato, uma das garantias abaixo 
elencadas, previstas no art. 56, § 1º, I, II, III, da Lei nº 8.666/93 - Licitações e Contratos 
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Administrativos, correspondente a 2% (dois por cento) do valor anual do Contrato: 

7.1.1 Caução em dinheiro: A caução em dinheiro será efetuada junto à Agência 
e Conta Corrente da Câmara Municipal de Castanhal. Sobre a caução prestada 
em dinheiro incidirá tão somente, a atualização correspondente ao índice de 
variação do rendimento da caderneta de poupança, a contar da data do depósito 
até o seu efetivo levantamento. 

7.1.2 Fiança bancária: A fiança bancária será formalizada através de carta de 
fiança fornecida por instituição bancária e deverá estar registrada em cartório 
competente, e obrigatoriamente deverá conter: 

a) Prazo de validade, que deverá corresponder ao prazo de vigência do 
Contrato; 

b) Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado; 

c) Expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios dos artigos 827 e 835 do 
Código Civil Brasileiro. 

7.1.3 Seguro garantia: O seguro garantia deverá atender aos requisitos da 
legislação aplicável, bem como a expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios 
dos artigos 827 e 835 do Código Civil Brasileiro. 

7.2 O comprovante de recolhimento de qualquer das garantias, deverá ser apresentado 
à Câmara Municipal de Castanhal no prazo máximo estipulado no item 24.1 do Edital, 
sob pena de rescisão contratual, estando passível de aplicação da multa 
correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor anual do Contrato e aplicação da 
penalidade de suspensão do direito de contratar com a Câmara Municipal de Castanhal 
por período de até 02 (dois) anos. 

7.3 Em caso de prorrogação do prazo de vigência do Contrato que vier a ser firmada 
com a licitante vencedora, a garantia deverá ser renovada, mantendo-se o percentual 
de 2% (dois por cento) sobre o valor do Contrato. Fica mantidas a aplicação das 
penalidades previstas no item 24.2 do Edital, para os períodos de prorrogação, se não 
cumprida à obrigação da prestação da garantia. 

7.4 Havendo revisão do valor contratado ou alteração que implique no aumento 
quantitativo do objeto do contrato, o valor da garantia deverá ser complementado em 
igual proporção. 

7.5 A garantia depositada poderá, a critério da Câmara Municipal de Castanhal, ser 
utilizada para cobrir eventuais multas e/ou não cumprimento de obrigações contratuais 
assumidas pela CONTRATADA. 

7.6 Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive 
indenização a terceiros, de forma que não mais represente 2% (dois por cento) do valor 
estimado do Contrato, a CONTRATADA se obriga a fazer a respectiva reposição, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que foi notificada pela 
Câmara Municipal de Castanhal. 

7.7 A garantia deverá ser integralizada sempre que dela for deduzido o valor da multa 
contratual ou valores relativos ao não cumprimento de obrigações contratuais 
assumidas. 



 

Rua Major Ílson Santos, 450 – Nova Olinda – CEP: 68742-190 
Fone: (91) 3721-2643 – Castanhal – Pará – Brasil 

camaradecastanhal@hotmail.com.br / www.camaradecastanhal.pa.gov.br 
 

PODER LEGISLATIVO 

CASTANHAL / PARÁ 

7.8 A garantia escolhida pela empresa Contratada poderá ser substituída por outra no 
decorrer da execução do Contrato, com a anuência da Câmara Municipal de Castanhal, 
observadas as modalidades previstas no Edital. 

7.9 A garantia prestada pela empresa Contratada será liberada em até 15 (quinze) dias 
após o término do Contrato, após os descontos devidos correspondentes a multas e 
obrigações contratuais não cumpridas. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1 Assinar este Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos contados da 
convocação. 

8.2 Fornecer o(s) produto(s) solicitado(s) seguindo os padrões de qualidade e 
identidade visual: marca, modelo, acabamento, etc.; conforme condições e 
especificações estabelecidas no preço ofertado e na forma requerida na Autorização de 
Fornecimento, atendendo às especificações técnicas que constam no Edital de Pregão 
Presencial n.º 008/2018-CMC, bem como, na Proposta de Preço Final e no presente 
Contrato. 

8.3 Entregar o(s) produto(s) solicitado(s), no endereço da sede da Câmara Municipal de 
Castanhal. 

8.4 Comunicar a Câmara Municipal de Castanhal, com antecedência, a data efetiva da 
entrega do(s) produto(s). 

8.5 Fazer acompanhar quando da (s) entrega (s) do(s) produto(s), a respectiva Nota 
Fiscal e a Autorização de Fornecimento/Requisição/Pedido devidamente assinado. 

8.6 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, o(s) produto(s) que se 
verifique(m) vícios, defeitos ou incorreções, nos mesmos prazos estabelecidos para a 
entrega, a contar da notificação para tal. 

8.7 Quando necessário a saída do(s) produto(s) para substituição/troca pela 
CONTRATADA, essa ficará obrigada a providenciar a retirada e a posterior devolução 
do(s) produto(s), sem qualquer custo adicional para a Câmara Municipal de Castanhal. 

8.8 Responder integralmente por perdas e danos que vierem a ser causados a Câmara 
Municipal de Castanhal ou a terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou 
culposa, sua ou dos seus prepostos, em relação ao produto fornecido, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

8.9 Manter durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão unilateral do Contrato. 

8.10 A entrega deverá ocorrer em dias úteis. 

8.11 O(s) produto(s) deverá (ão) ser entregue(s) somente mediante “Autorização de 
Fornecimento – AF” emitida pela Câmara Municipal de Castanhal. 

8.12 O prazo de entrega do objeto será de no Máximo de 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos, a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento/ Requisição/ 
Pedido. 

8.13 Substituir, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, após a notificação, o(s) 
produto(s) que apresentar(em) qualquer defeito, sem implicar aumento no preço 
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contratado sob pena de aplicação das sanções previstas. 

8.14 Ressarcir os eventuais prejuízos causados a Câmara Municipal de Castanhal e/ou 
a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das 
obrigações assumidas. 

8.15 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 
sociais constantes na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los 
na época própria, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo 
empregatício com a Câmara Municipal de Castanhal. 

8.16 A CONTRATADA fica proibida de veicular publicidade acerca do objeto desta 
licitação, salvo se houver prévia autorização da Câmara Municipal de Castanhal. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

9.1 Notificar à FORNECEDORA sobre a necessidade de fornecimento através da 
emissão da Autorização de Fornecimento (quando necessária), com a descrição do 
material solicitado, a ser transmitido via e-mail ou retirado pessoalmente pela 
CONTRATADA. 

9.2 Permitir ao pessoal da CONTRATADA o acesso ao local da entrega do(s) 
produto(s), desde que sejam observadas as normas de segurança. 

9.3 Emitir Atestado de Recebimento e Aprovação, a FORNECEDORA, após o 
recebimento e conferência do(s) produto(s) fornecido (s). 

9.4 Atestar a fatura correspondente ao fornecimento por intermédio do Gestor do 
Contrato.  

9.5 Notificar à FORNECEDORA qualquer irregularidade encontrada no fornecimento 
do(s) produto(s), fixando-lhe prazo para correção. 

9.6 Efetuar o pagamento devido, na conta bancária informada pela CONTRATADA, em 
conformidade com o cronograma de pagamentos da Câmara Municipal de Castanhal, 
observando as condições estabelecidas neste Contrato. 

9.7 Supervisionar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no Edital de 
Pregão Presencial n.º 008/2018-CMC, bem como, na Proposta de Preço Final e no 
presente Contrato, por intermédio do Gestor de Contrato. 

9.8 Notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento deste Contrato. 

9.9 Aplicar as penalidades e sanções regulamentares e contratuais. 

9.10 Prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados. 

9.11 Prover e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e 
informações que se fizerem necessários ao (s) fornecimento (s) do(s) produto(s). 

9.12 Manter local disponível para o (s) recebimento (s) do(s) produto(s). 

9.13 Autorizar, quando necessária, a (s) saída (s) do(s) produto(s) a ser(em) substituído 
(s) pela CONTRATADA. 

9.14 Fornecer atestado de capacidade técnica, quando solicitado, desde que atendidas 
às obrigações contratuais. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

10.1 É vedada a subcontratação do objeto deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO 
CONTRATO 

11.1 O gerenciamento deste CONTRATO, nos aspectos operacional e contratual, 
caberá a Diretoria Administrativa e ao Setor de Compras da Câmara Municipal de 
Castanhal, respectivamente, competindo-lhes: 

11.1.1 Efetuar controle da FORNECEDORA, do preço, do quantitativo fornecido 
e da (s) especificação (ões) do(s) produto(s); 

11.1.2 Notificar a FORNECEDORA, via e-mail ou telefone, para retirada da 
Autorização de Fornecimento para fins de fornecimento do(s) produto(s); 

11.1.3 Observar, durante a vigência do presente Contrato, para que sejam 
mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem 
como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar novas 
certidões, quando documentos vencidos; 

11.1.4 Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições 
ajustadas no edital da licitação e no presente Contrato, bem como comunicar as 
possíveis alterações ocorridas; 

11.1.5 A fiscalização deste Contrato será feita pelo CONTRATANTE, por 
intermédio da Diretoria Administrativa da Câmara Municipal de Castanhal, 
através do Servidor DAVI AUGUSTO FREIRE LINHARES, ao qual competirá 
comunicar qualquer irregularidade manifestada no (s) fornecimento (s) do(s) 
produto(s). 

11.2 A Câmara Municipal de Castanhal reserva-se o direito de cobrar da 
CONTRATADA e a CONTRATADA obriga-se a fornecer a Câmara Municipal de 
Castanhal toda e qualquer informação que lhe seja solicitada sobre o objeto deste 
Contrato, bem como facilitar a fiscalização do (s) fornecimento (s) do(s) produto(s) ora 
contratado(s). 

11.3 A Câmara Municipal de Castanhal reserva-se o direito de exercer a fiscalização 
sobre o(s) produto(s) fornecido (s) e, ainda, aplicar multa ou rescindir o Contrato, caso 
a CONTRATADA desobedeça quaisquer das cláusulas estabelecidas neste Contrato. 

11.4 A fiscalização da Câmara Municipal de Castanhal não diminui ou substitui as 
responsabilidades da CONTRATADA, decorrente de obrigações aqui assumidas. 

11.5 A fiscalização de que trata este Contrato não exclui, nem reduz a responsabilidade 
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ou ainda 
resultante de imperfeições técnicas, ou de qualidade inferior e, na ocorrência deste, 
não implica em corresponsabilidade da Câmara Municipal de Castanhal ou de seus 
servidores e prepostos. 

11.6 O responsável pela Gestão do Contrato terá, entre outras, as seguintes 
atribuições: proceder ao acompanhamento técnico do fornecimento; fiscalizar a 
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execução do Contrato quanto à qualidade desejada; comunicar a CONTRATADA sobre 
descumprimento do Contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu correto 
cumprimento; solicitar a Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de Castanhal a 
aplicação de penalidades por descumprimento de cláusula contratual; atestar a nota 
fiscal o(s) produto(s) fornecido(s) para efeito de pagamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PREÇO 

12.1 O preço poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto ofertado, devendo ser 
promovidas negociações com o fornecedor. 

12.2 Quando o preço inicialmente ofertado, por motivo superveniente, tornar-se 
superior ao preço praticado no mercado, a Câmara Municipal de Castanhal deverá 
convocar à CONTRATADA, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a 
adequá-lo à média apurada. 

12.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços contratados e a 
CONTRATADA apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não 
pode cumprir as obrigações assumidas, a Câmara Municipal de Castanhal poderá 
liberar a CONTRATADA do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a 
comunicação anteceder o pedido de fornecimento. 

12.4 Em qualquer hipótese, os preços decorrentes de revisão não poderão ultrapassar 
os preços praticados no mercado, segundo levantamento feito pelo Setor de Compras 
da Câmara Municipal de Castanhal 

12.5 Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior à média daquele 
apurado pela Câmara Municipal Castanhal para o (s) fornecimento (s) do(s) produto(s) 
contratado (s). 

12.6 O pagamento terá como base o(s) produto(s) efetivamente entregue (s), pelo 
preço ofertado na proposta, que faz parte integrante deste Contrato, independente de 
transcrição. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

13.1 Será permitida a alteração contratual para restabelecer a relação que as 
partes, para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de superveniência de 
fatos imprevisíveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou 
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato configurando área econômica 
extraordinária e extracontratual, devidamente comprovada. 

13.1.1 Os dados pertinentes ao restabelecimento da relação que as partes 
pactuaram inicialmente deverão ser demonstrados por meio do preenchimento 
de Planilha de Decomposição de Preço. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CANCELAMENTO DO CONTRATO 

14.1 O preço pactuado poderá ser cancelado de pleno direito, conforme a seguir: 

14.1.1 Por iniciativa da Administração: 

14.1.1.1 Quando a FORNECEDORA descumprir as condições assumidas 
no instrumento por ele assinado; 

14.1.1.2 Não aceitar reduzir o preço, quando este se tornar superior ao 
praticado pelo mercado; 

14.1.1.3 Quando, justificadamente, não for mais do interesse da Câmara 
Municipal de Castanhal; 

14.1.1.4 Pelo fornecimento do(s) produto(s) com especificações diferentes 
das dos preços ofertados, e sem a qualidade reconhecida pelo mercado. 

14.1.2 Por iniciativa da FORNECEDORA: 

14.1.2.1 Mediante solicitação escrita, comprovando estar a 
FORNECEDORA impossibilitada de cumprir os requisitos do Contrato; 

14.1.2.2 Caso a Câmara Municipal de Castanhal suspenda o 
fornecimento, por ordem escrita, por prazo superior a 60 (sessenta) dias, 
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 
assegurando ao contratado o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

14.1.2.3 Atraso de pagamento devido pela Câmara Municipal de 
Castanhal, com prazo superior a 60 (sessenta) dias. Salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna, assegurando ao 
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas 
obrigações até que seja normalizada a situação. 

14.2 Ocorrendo cancelamento do contrato, a FORNECEDORA será informada por 
correspondência com AR - Aviso de Recebimento, o qual será juntado ao processo 
administrativo do Contrato. 

14.3 No caso do endereço da FORNECEDORA ser ignorado, incerto, ou inacessível, 
a comunicação será feita por meio do Diário Oficial do Estado e Município de 
Castanhal, e pelo Portal da Câmara Municipal de Castanhal, por duas vezes 
consecutivas, considerando-se cancelado o Contrato a contar da última publicação. 

14.4 No caso de não aceitação da solicitação da FORNECEDORA para 
cancelamento do contrato poderá a Câmara Municipal de Castanhal, aplicar as 
penalidades previstas neste Contrato por inadimplemento de cláusulas. 

14.5 Havendo o cancelamento do Contrato cessarão todas as atividades da 
FORNECEDORA relativas ao respectivo Contrato. 

14.6 Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar o Contrato, a Câmara 
Municipal de Castanhal poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução 
e/ou sustar o pagamento da fatura, até que a FORNECEDORA cumpra integralmente a 
condição contratual infringida. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO RECEBIMENTO 

15.1 O objeto contratado será recebido da seguinte forma: 

15.1.1 Provisoriamente, no ato da entrega, pela Diretoria Administrativa, que 
procederá à conferência de sua conformidade com o pedido. 

15.1.1.1 Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado 
esse recebimento, assinando-se o canhoto do respectivo documento fiscal 
de entrega. 

15.1.2 Definitivamente, em até 03 (três) dias úteis após o recebimento provisório, 
mediante “atesto” na nota fiscal depois de comprovada a adequação aos termos 
da Autorização de Fornecimento, sendo emitido o Atestado de Recebimento e 
Aprovação. 

15.1.2.1 O recebimento provisório ou definitivo não exclui as 
responsabilidades civil e penal da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES 

16.1 À empresa vencedora que convocada, dentro do prazo estabelecido, para 
assinar o Contrato e não o fizer, poderá ser aplicada, conforme o caso, as seguintes 
sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados: 

16.1.1 Advertência; 

16.1.2 Multa; 

16.1.3 Suspensão temporária de licitar ou contratar com a Câmara Municipal de 
Castanhal pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

16.2 Da aplicação das penas definidas neste item, caberá recurso no prazo de 05 
(cinco) dias úteis da intimação do ato. 

16.3 Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, a Administração 
poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades: 

 

OCORRÊNCIA PENALIDADE 

a. Quando se tratar de 
infração leve, a juízo da 
fiscalização, no caso de 
descumprimento das 
obrigações e 
responsabilidades assumidas 
ou, ainda, no caso de outras 
ocorrências que possam 
acarretar prejuízos à Câmara 
Municipal de Castanhal, desde 
que não caiba a aplicação de 
sanção mais grave. 

 

 

 

Advertência escrita. 
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b. Pela reincidência do mesmo 
motivo que originou a 
aplicação da penalidade 
“Advertência”. 

Multa de 5,00% (cinco por cento) sobre o valor da 
obrigação em atraso. 

c. Pelo retardamento 
injustificado na execução do 
objeto. 

Multa de 0,33% (trinta e três décimos por cento) sobre 
o valor da obrigação em atraso, por dia de mora, até o 
vigésimo dia de atraso. 

d. Pelo retardamento 
injustificado na execução do 
objeto, a partir do vigésimo dia 
de atraso. 

A partir do vigésimo dia de atraso, essa multa será 
0,50% (cinquenta décimos por cento). Decorridos 30 
(trinta) dias de atraso, à Câmara Municipal de 
Castanhal poderá decidir pela continuidade da multa 
ou pela rescisão do contrato e cancelamento do 
contrato, combinada com a pena de suspensão do 
direito de licitar ou contratar com à Câmara Municipal 
de Castanhal pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

e. Pela reincidência por mais 
de 02 (duas) vezes no 
retardamento injustificado na 
execução do objeto. 

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 
obrigação em atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de 
atraso, à Câmara Municipal de Castanhal poderá 
decidir pela rescisão do contrato, combinada com a 
pena de suspensão do direito de licitar ou contratar 
com à Câmara Municipal de Castanhal pelo prazo de 
até 02 (dois) anos. 

f. No caso de inadimplemento 
total das obrigações. 

Cancelamento do contrato e suspensão do direito de 
licitar ou contratar com à Câmara Municipal de 
Castanhal pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

 

16.4 Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados 
tempestivamente, ou indevidamente fundamentados. A aceitação da justificativa ficará 
a critério do CONTRATANTE. 

16.5 Sempre que não houver prejuízo para o CONTRATANTE, as penalidades 
impostas poderão a seu critério ser relevadas ou transformadas em outras de menor 
sanção. 

16.6 As penalidades acima poderão ser aplicadas cumulativamente, sem prejuízo de 
demais medidas judiciais cabíveis, no entanto as multas não poderão exceder a 10% 
(dez por cento) do valor do Contrato. 

16.7 As multas deverão ser recolhidas dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis da data 
da intimação, não o fazendo a respectiva importância será automaticamente 
descontada da fatura a que fizer jus, ou ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente. 

16.8 Ficará impedida de licitar e contratar com à Câmara Municipal de Castanhal, por 
período de até 2 (dois) anos, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades, a 
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empresa que: 

16.8.1 Apresentar documentos falsos ou falsificados; 

16.8.2 Praticar atos ilícitos visando frustrar o objetivo do Contrato; 

16.8.3 Cometer falhas ou fraudes na execução do Contrato; 

16.8.4 For condenada definitivamente pela prática dolosa de fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

16.8.5 Praticar atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para contratar 
com à Câmara Municipal de Castanhal. 

16.9 O cometimento de irregularidades na execução do Contrato administrativo 
sujeitará o particular à aplicação de sanções administrativas, nos termos do Contrato. A 
CONTRATADA será notificada por correspondência, através de Aviso de Recebimento, 
a ser juntado ao respectivo processo administrativo. 

16.10 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo que 
assegure defesa prévia do interessado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da 
comunicação expressa do CONTRATANTE, e recurso nos prazos definidos em lei, 
sendo-lhe franqueada vista do processo. 

16.11 As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a 
CONTRATADA de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de 
perdas e danos junto à Câmara Municipal de Castanhal, decorrente das infrações 
cometidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO 

17.1 Constitui motivo para a rescisão da contratação: 

17.1.1 O inadimplemento de cláusula estabelecida neste Contrato, por parte da 
FORNECEDORA, assegurará à Câmara Municipal de Castanhal o direito de 
rescindi-lo, mediante notificação; 

17.1.2 O atraso injustificado na entrega do material, bem como a interrupção do 
fornecimento desse (s) material(is), sem justa causa e prévia comunicação à 
Câmara Municipal de Castanhal; 

17.1.3 O cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro 
próprio efetuado pelo representante da Câmara Municipal de Castanhal; 

17.1.4 Nos casos em que a FORNECEDORA sofrer processos de fusão, cisão 
ou incorporação, será admitida a continuação desta contratação desde que a 
execução do presente Contrato não seja afetada e que a FORNECEDORA 
mantenha o fiel cumprimento dos termos deste documento e as condições de 
habilitação; 

17.1.5 Na cessão ou transferência, parcial ou total do objeto contratual; 

17.1.6 Na subcontratação do objeto contratual; 

17.1.7 No desatendimento das determinações regulares da autoridade 
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como, a de seus 
superiores; 
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17.1.8 Na decretação de falência ou a instauração de insolvência civil. 

17.1.9 Na dissolução da sociedade; 

17.1.10 Na alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
CONTRATADA, bem como a sua associação com outrem, fusão, cisão ou 
incorporação, que prejudique ou inviabilize a execução do Contrato; 

17.1.11 Razões de interesse administrativo da Câmara Municipal de Castanhal; 

17.1.12 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente 
comprovada, impeditiva da execução do Contrato. 

17.2 A rescisão do Contrato poderá ocorrer ainda nas seguintes condições: 

a) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo nos autos do 
processo de contratação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE; 

b) Judicialmente, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS ANEXOS 

18.1 Este Contrato está vinculado ao Edital e seus anexos do Pregão Presencial n.º 
008/2018-CMC, à Proposta de Preço Final apresentada pela 
CONTRATADA/FORNECEDORA, pelos documentos relacionados com a fase de 
habilitação e demais documentos que integram o Processo n.º 022/022/DA/CMC/2018, 
com obrigação de serem cumpridas todas as condições ali estabelecidas. 

18.2 Havendo divergências entre as disposições contidas nos documentos referidos 
no subitem anterior, de natureza técnica, e as disposições deste Contrato, prevalecerão 
aquelas sobre estas, salvo na ocorrência de erro material, quando serão adotadas as 
providências necessárias às correções.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS INCIDÊNCIAS 

19.1 Os impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais que sejam 
devidos em decorrência, direta ou indireta, do Contrato ou de sua execução, serão de 
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA como definido na norma tributária, sem 
direito a reembolso. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL 

20.1 A CONTRATADA se compromete, sob pena de infração e rescisão contratual, a: 

I. Não permitir a prática de trabalho análogo ao escravo ou qualquer outra forma 
de trabalho ilegal, bem como implementar esforços junto aos seus respectivos 
fornecedores de produtos e serviços, a fim de que esses também se 
comprometam no mesmo sentido. 

II. Não empregar menores de 18 anos para trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e menores de dezesseis anos para qualquer trabalho, com exceção a 
categoria de Menor Aprendiz. 
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III. Não permitir a prática ou a manutenção de discriminação limitativa ao acesso 
na relação de emprego, ou negativa com relação a sexo, origem, raça, cor, 
condição física, religião, estado civil, idade, situação familiar ou estado gravídico, 
bem como a implementar esforços nesse sentido junto aos seus respectivos 
fornecedores de produtos e serviços, a fim de que esses também se 
comprometam no mesmo sentido. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1 Todas as alterações que se fizerem necessárias a este Contrato serão 
registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo. 

21.2 Respeitadas as cláusulas contratuais, cabe ressaltar que os casos omissos 
serão resolvidos entre as partes, em comum acordo, conforme a Lei n.º 8.666/93 – Lei 
Geral de Licitações e Contratações Públicas ou, ainda, pelos princípios da Teoria Geral 
dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 

21.3 Este Contrato poderá ser aditado nas hipóteses de complementação ou 
supressão do quantitativo do objeto licitado em até 25% (vinte e cinco por cento) do 
seu valor inicial, caso seja necessário e acordado entre as partes. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO 

22.1 Fica eleito o foro da Comarca de Castanhal, Estado do Pará, para dirimir 
quaisquer divergências ou litígios decorrentes da execução deste Contrato, com 
renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

22.2 E por estarem de acordo, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, para um só efeito legal, na presença de duas testemunhas que 
abaixo assinam. 

 

Castanhal – PA, 19 de outubro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUCIANA CASTANHEIRA SALES 

Presidente 

CÂMARA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL 

 

 

 

 

LILIANE CRISTINA DOS SANTOS 

Sócia/Administradora 

VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA – 
EPP 



 

Rua Major Ílson Santos, 450 – Nova Olinda – CEP: 68742-190 
Fone: (91) 3721-2643 – Castanhal – Pará – Brasil 

camaradecastanhal@hotmail.com.br / www.camaradecastanhal.pa.gov.br 
 

PODER LEGISLATIVO 

CASTANHAL / PARÁ 

  

TESTEMUNHA 01: TESTEMUNHA 02: 

 

Nome:___________________________ 

Assinatura:________________________ 

CPF/MF:__________________________ 

RG:______________________________ 

 

Nome:_____________________________ 

Assinatura:__________________________ 

CPF/MF:____________________________ 

RG:________________________________ 
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