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CONTRATO 
 
CONTRATO Nº 005/2019. 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na R 
quinta, s/nº – Centro, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 63.845.465/0001-63, representado pelo(a) 
Sr.(a) JORGE PEIXOTO RAMOS  e, de outro lado a firma JACILENE PEREIRA GOMES ME, 
inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 26.885.932/0001-96, estabelecida Travessa 16, s/nº - Centro – 
Soure - PA doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo 
Sr.(a) Jacilene Pereira Gomes, portador do CPF (MF) nº 603.561.382-91,têm entre si justo e 
avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do 
Pregão PPRP nº 01/2019-CMS e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se 
CONTRATANTE  e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 
8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1. O presente Contrato tem como objeto A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS 
(EXPEDIENTE, GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA), VISANDO SUPRIR AS 
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE. 
 
1.2 - Os itens que compõe o presente contrato são os seguintes: 

DESCRIÇÃO UNID. QNT. R$ UNIT. 
R$ 

TOTAL 

ALMOFADA CARIMBO 

Características: material caixa: plástico, 

material almofada: esponja absorvente 

revestida de tecido, cor: azul, tipo: 

entintada, comprimento: 12 cm e largura: 9 

cm. 

Unidade 20 6,50 130,00 

BANDEJA EXPEDIENTE 

Características: material: acrílico, cor: 

fumê, comprimento: 360 mm, largura: 260 

mm, altura: 40 mm e modelo duplo. 

Unidade 20 30,00 600,00 

BARBANTE ALGODÃO 

Características: quantidade de fios: 8, 

acabamento superficial: torcidos e cor: 

branca. 

Rolo 250 

gramas 
10 8,50 85,00 

CAIXA ARQUIVO 

Características: material: papelão, largura: 

135 mm, altura: 250 mm, comprimento: 360 

mm e cor: parda. 

Unidade 100 5,50 550,00 

PASTA 

Características: Pasta ofício com abertura 

em "L" em polipropileno incolor, med. 

aproximadamente 240 x 330mm, 

espessura 0,15mm, embalada em pacotes 

de 10 unidades 

Aplicação: proteção de documentos. 

Unidade 100 2,30 230,00 

CANETA ESFEROGRÁFICA 

Características: material: plástico, 

Caixa com 

100 
50 45,00 2.250,00 
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quantidade cargas: 1 carga removível, 

material ponta: latão com esfera de 

tungstênio, tipo escrita: média, cor tinta: 

azul, e características adicionais: corpo 

sextavado, com orifício lateral, com tampa 

e tampinha. 

unidades 

CLIPE 

Características: tratamento superficial: 

niquelado, tamanho: 3, material: metal e 

formato: paralelo 

Caixa 100 

unidades 
50 3,50 175,00 

CLIPE 

Características: tratamento superficial: 

niquelado, tamanho: 3/0, material: metal e 

formato: paralelo. 

Caixa com 

50 unidades 
50 4,00 200,00 

ENVELOPE 

Características: envelope, material: papel 

kraft, gramatura 75 g/m2, comprimento 229 

mm, largura 114 mm, cor branca. 

Caixa com 

72 unidades 
200 34,35 6.870,00 

PAPEL A4. 

Características: caixa de papel com 10 

resmas de 500fls. 

Caixa com 

10 unidades 
100 245,00 24.500,00 

ÁGUA SANITÁRIA - Produto para limpeza 

à base de hipoclorito de sódio e água, com 

teor de cloro ativo entre 2,00% p/p e 2,5% 

p/p. Produto biodegradável, bactericida e 

germicida. O produto deverá apresentar: 

rótulo indicando data de validade, dados do 

fabricante, marca, principio ativo e 

composição do produto e conteúdo 

líquido.Embalagem individual, em plástico 

resistente (que não estoure no 

empilhamento e de acordo com ABNT/NBR 

13390: 05/1995), de material flexível e 

resistente, com 01 litro. 

Litro 100 3,40 340,00 

ÁLCOOL ETÍLICO - Produto hidratado para 

uso doméstico com prazo de validade, a 96 

º e embalagem de 1 litro. 

Litro 75 8,40 630,00 

DESINFETANTE PARA USO GERAL - 

Desinfetante, desinfeta, desodoriza, limpa e 

perfuma, inibe proliferação de 

microrganismos causadores de maus 

odores, deixa um agradável perfume que 

permanece após a aplicação do produto. 

AÇÃO FUNGICIDA E BACTERICIDA. Ideal 

para desinfecção de louças sanitárias, pias, 

latas de lixo e ladrilhos de sanitários. 

Embalagem de 1 litro. 

Litro 100 7,60 760,00 
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DESODORIZADOR DE AMBIENTE - em 

spray, essências diversas, formato 

cilíndrico, embalagem com no mínimo 

400ml, com identificação do produto, marca 

do fabricante, data de fabricação e prazo 

de validade. 

Unidade 200 11,00 2.200,00 

DETERGENTE LAVA-LOUÇA – Produto 

Superconcentrado com solubilidade rápida 

e completa em água com tensoativo e 

biodegradável. Dermatologicamente 

testado com indicação no rótulo e PH 

aproximado de 7,5. embalagem com 500 

ml. 

Unidade 200 2,80 560,00 

Papel alumínio rolo com 7,5x30cm Unidade 100 6,00 600,00 

AVENTAL PLÁSTICO RESISTENTE - 

napa: avental com uma das faces forrada 

em poliéster e uma das faces com PVC 

com as tiras soldadas ou costuradas e com 

certificado de aprovação (aprovado pelo 

Ministério do Trabalho). Avental em napa 

reforçado; medida: 1,20 x 0,70m; na cor 

branca, confeccionado com isolante 

térmico especial, desenvolvido 

exclusivamente para uso em cozinha 

industriais, com tratamento impermeável; 

eficiente proteção contra o calor irradiado e 

projeções de líquidos quentes ou vapores. 

Permite o contato com alimentos, sem risco 

de contaminação. Totalmente higienizável 

e de longa vida útil. 

Unidade 50 21,00 1.050,00 

ESCOVA DE LIMPEZA – Produto com 

base de madeira e cerdas de plástico 

resistente, monoface, tamanho aproximado 

de 10 cm em formato oval. 

Unidade 100 4,00 400,00 

ESPONJA DE AÇO – Produto 

confeccionado com fios finíssimos de aço, 

emaranhados, pesando, no mínimo, 60g. 

(Pacote com 08 unid). 

Unidade 200 1,85 370,00 

ESPONJA DUPLA FACE - Esponja para 

lavagem de louças e limpeza em geral 

dupla face, sintética para limpeza - espuma 

de poliuretano, com abrasivo em uma face, 

antibactérias; formato quadrado. Medidas 

aproximadas (variável 10%): 12 cm X 8 cm 

X 2 cm de espessura. 

Unidade 250 2,30 575,00 

INSETICIDA AEROSOL - inodoro, a base 

de água, para moscas, mosquitos e 
Unidade 150 11,00 1.650,00 
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baratas, frasco 300ml. 

ISQUEIROS – grande Acende 3.000 vezes, 

Selo holográfico do INMETRO que garante 

originalidade, qualidade e segurança. 

Colorido. 

Unidade 50 4,50 225,00 

LIMPA ALUMÍNIO - a base de ácido 

sulfônico, acondicionado em frasco plástico 

contendo 500ml, com dados de 

identificação do produto, marca do 

fabricante, data de fabricação e prazo de 

validade. 

Unidade 100 3,30 330,00 

LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO- 

com tampa solta, capacidade 100 litros, na 

cor preta. 

Unidade 30 59,00 1.770,00 

PÁ PARA COLETA DE LIXO – Produto 

com base galvanizada e côncava, medindo 

21cm x 20cm com cabo de madeira, 

medindo 50cm. 

Unidade 30 7,30 219,00 

VASSOURA DE NYLON – Produto com 

base plástica, dimensão mínima de 27cm x 

5 cm, com cerdas de nylon medindo 9cm, 

com quantidade mínima de 100 tufos. O 

cabo deverá ser revestido de plástico com 

comprimento mínimo de 1,20 cm. 

Unidade 100 12,50 1.250,00 

SACO PLÁSTICO - Para lixo na cor preta 

com capacidade para 100 litros, medindo 

80cm x120cm x 10 micras de espessura, 

em conformidade com as normas ABNT 

NBR 9190/9191/13055/13056. (Pacote com 

10 unid). 

Pacote 300 5,00 1.500,00 

SACO PLÁSTICO - Para lixo na cor azul 

com capacidade para 50 litros, medindo 

63cm x 80cm , 8 micras de espessura, em 

conformidade com as normas ABNT NBR 

9190/9191/13055/13056. (Pacote com 10 

unid). 

Pacote 300 5,00 1.500,00 

PAPEL TOALHA PARA COZINHA - 

branco, macio, absorvente, folha dupla, 

picotado - Pacote com 2 rolos de 60 

toalhas de 22 x 20 cm cada uma. 

Pacote 300 4,60 1.380,00 

PAPEL HIGIÊNICO - cor branca, não 

reciclado, folha simples, picotado, neutro, 

rolos com 30 m de comprimento e 10 cm 

de largura, pacote com 4 rolos. 

Pacote 300 3,80 1.140,00 

ACUCAR, TIPO: refinado, fornecimento: 

pacote 1kg. especial, branco, solúvel em 

água, sabor doce, com aspecto, cor e 

Pacote 250 3,00 750,00 
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cheiros próprios, 1ª qualidade, validade 

mínima: 3 meses após a entrega. 

ACHOCOLATADO, consistencia: po, tpo: 

instantaneo, fornecimento: lata 400g, 

acucar: com acucar. em pó instantâneo, 

homogêneo, cor marrom claro a escuro, 

sem glúten, enriquecido com vitaminas, 

constando identificação e características do 

produto, data de fabricação, validade e lote. 

validade mínima: 6 meses após a entrega. 

Pacote 200 8,50 1.700,00 

ADOCANTE DIETETICO, apresentação: 

liquido, tipo: com edulcorantes artificiais, 

sacarina sodica e ciclamato de sodio, forma 

de fornecimento:100ml com edulcorantes 

artificiais, sacarina sódica e ciclamato de 

sódio. validade mínima: 6 meses após a 

entrega 

Unidade 100 6,00 600,00 

BISCOITO/ BOLACHA, tipo: maizena, 

recheio/ sabor: tradicional, fornecimento: 

200g. produto à base de farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico, tipo: 

maizena. embalagem contendo as 

características do produto validade mínima: 

3 meses após a entrega. 

Unidade 300 5,00 1.500,00 

BISCOITO/ BOLACHA, tipo: cream cracker, 

recheio/ sabor: tradicional, fornecimento: 

200g produto à base de farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico, tipo: 

cream cracker. embalagem contendo as 

características do produto validade mínima: 

3 meses após a entrega. 

Unidade 300 4,60 1.380,00 

CAFE, TIPO: PO (TORRADO MOIDO), 

empacotamento: tradicional, ponto torra: 

medio, grau moagem (preparo): n/a, 

fornecimento: pacote 500 gramas: torrado, 

moído, de 1ª qualidade ,com selo de 

pureza abic, acondicionado em embalagem 

contendo as características do produto 

validade mínima: 6 meses após a entrega. 

Pacote 500 11,50 5.750,00 

MARGARINA,SAL: com sal, complemento: 

n/a, formulação: a base de óleo vegetal, 

fornecimento: pote 500g cremosa, com sal, 

contendo de 60 a 95% de teor de lipídios. 

validade mínima: 3 meses após a entrega. 

Unidade 300 4,30 1.290,00 

SUCO,TIPO: natural, sabor: caju, 

formulação: natural, fornecimento: garrafa 

500ml natural, 85 1.020 integral, preparado 

com frutas maduras, sãs, limpas isentas de 

Unidade 200 4,00 800,00 
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matéria terrosa e parasitas. validade 

mínima: 2 meses após a entrega. 

SUCO,TIPO: natural, sabor: maracujá, 

formulação: natural, fornecimento: 500 ml 

natural, 83 996 integral, preparado com 

frutas maduras, sãs, limpas isentas de 

matéria terrosa e parasitas. validade 

mínima: 2 meses após a entrega. 

Unidade 200 6,00 1.200,00 

Água Mineral, garrafa de 20l Unidade 300 10 3.000,00 

Agua Mineral, garrafa de 500ml pacote com 

12 unidades. 
Pacote 500 16,00 8.000,00 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 
2.1 Os preços dos itens a serem fornecidos são aqueles constantes da Planilha apresentada 
pela CONTRATADA, sendo que o valor total do contrato é de R$ 80.009,00 (oitenta mil e nove 
reais). 
2.2 - Os quantitativos indicados na Planilha constante do Anexo I do edital do Pregão PPRP n.° 
001/2019-CMS são meramente estimativos, não acarretando à Administração do 
CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento. 
2.3 – Os valores que compõe o presente contrato se encontram em consonância com os 
preços praticados no mercado, conforme prévia pesquisa realizada pelo Setor de Compras da 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS 
3.1 - A CONTRATADA ficará obrigada a executar o fornecimento em três dias úteis, após o 
recebimento do pedido de aquisição emitido pela CONTRATANTE. 
3.2 – Em caso de recusa do fornecimento pela CONTRATANTE, em razão do mesmo não 
atender as especificação da proposta apresentada pela CONTRATADA, deverá a empresa 
reexecutar a entrega em até 24 horas a contar da notificação da FISCALIZAÇÃO do 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL 
4.1 - A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão PPRP n.° 001/2019-
CMS e da Ata de Registro de Preço n.° 001/2019-CMS, realizados com fundamento na Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93 e no Decreto 7892/13. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
5.1 - A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas 
cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 
54 da Lei n.º 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal. 
5.2 – A entrega do bem será realizada em local indicado pela Câmara Municipal de 
SOURE/PA; 
5.3 – Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato.  
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 
6.1 - A vigência deste contrato terá início em 03/07/2019 extinguindo-se 31/12/2019, tendo 
início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, 
podendo ser prorrogado pela legislação pertinente. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 
7.1 - Caberá ao CONTRATANTE: 
 7.1.1 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 
funcionários da CONTRATADA; 
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 7.1.2 - rejeitar qualquer item que esteja equivocadamente ou em desacordo com as 
especificações constantes do Anexo I do edital do Pregão PPRP n.° 001/2019-CMS; 
 7.1.3 - impedir que terceiros executem o fornecimento objeto deste contrato; 
 7.1.4 - atestar as faturas correspondentes e supervisionar a execução, por intermédio 
da de servidor especialmente designado para este fim. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 
8.1 - Caberá à CONTRATADA: 
 8.1.1 - responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas 
decorrentes da execução do fornecimento, como os encargos trabalhistas, previdenciários e 
obrigações sociais previstos na legislação em vigor, comprometendo-se a saldá-los na época 
própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o 
CONTRATANTE; 
 8.1.2 - responder pelos encargos fiscais relativos ao presente contrato, bem como as 
demandas penais e civis que decorrerem da execução desta avença. 
 8.1.3 - manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE 
quando em trabalho no órgão, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 
 8.1.4 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a administração 
ou a terceiros, durante a execução alvo deste contrato; 
 8.1.5 - reexecutar, às suas expensas, no total ou em parte, os fornecimentos 
executados referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
 8.1.6 - comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e 
prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
 8.1.7 - manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste contrato durante toda a 
execução do contrato, bem como apresenta-la a CONTRATANTE para averiguar a sua 
regularidade, sempre que instada a fazê-lo. 

8.2 - A inadimplência da CONTRATADA, com relação aos itens relacionais acima, 
especialmente no que se refere aos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários, não 
transfere a responsabilidade por seu pagamento o CONTRATANTE, tampouco onerará o 
objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer 
vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
9.1 - Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 
 9.1.1 - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de 
Pessoal do CONTRATANTE para executar, direta ou indiretamente, o objeto deste contrato; 
 9.1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste 
contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; 
 9.1.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a execução objeto deste 
contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
10.1 - A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor do 
CONTRATANTE, designado para esse fim. 
10.2 - O servidor do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização 
das faltas ou defeitos observados. 
10.3 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão 
ser solicitadas a autoridade competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil, para a adoção 
das medidas convenientes. 
10.4 - A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la durante a execução deste 
contrato, desde que aceito pela Administração do CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO 
11.1 - A atestação da adequada execução do fornecimento caberá à servidor do 
CONTRATANTE designado para este fim. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
12.1 - A despesa com a execução do presente contrato está a cargo da dotação orçamentária 
33.90.00 MATERIAL DE CONSUMO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 
13.1 - Executados e aceitos a execução, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal/Fatura no 
Setor Financeiro da (o) CONTRATANTE, para fins de liquidação e pagamento, mediante 
transferência bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor, até o 30º 
(trigésimo) dia útil contado da entrega dos documentos. 
13.2 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, 
a execução estiver em desacordo com a especificação apresentada e aceita no processo 
licitatório em referência. 
13.3 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, 
compensação financeira ou aplicação de penalidade ao CONTRATANTE. 
13.4 - O prazo de pagamento da execução do fornecimento será contado a partir da data final 
do período de adimplemento de cada parcela. 
 13.4.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA 
não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de 
compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a 
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da 
seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP 
 
onde: 
 
EM =     Encargos moratórios; 
N     =     Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP     =     Valor da parcela pertinente a ser paga; 
I         =     Índice de compensação financeira, assim apurado: 
 
I = TX    ==>    I = (6/100)    ==>    I = 0,00016438 
     365                     365 
 
    TX - Percentual da taxa anual = 6% 
 
 13.4.2 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do 
mês seguinte ao da ocorrência. 
 13.4.3 - O pagamento mensal da execução somente poderá ser efetuado após a 
apresentação da nota fiscal/fatura atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 
67 da Lei n.º 8.666/93, e verificação da regularidade da licitante vencedora junto à Seguridade 
Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
14.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 
8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação 
das devidas justificativas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 
15.1 - No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste 
contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), 
conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93. 
 
 15.1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e 
 15.1.2 - 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 
16.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração do 
CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes 
sanções: 
 16.1.1 - advertência; 
 16.1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado 
da comunicação oficial; 
 16.1.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração do CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
 16.1.4 - 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 Administração do CONTRATANTE pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 
16.2 - O CONTRATANTE se reserva ao direito de compensar o valor da multa no momento do 
pagamento da contraprestação a CONTRATADA. 
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 - As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração do CONTRATANTE, e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à 
CONTRATADA juntamente com as de multa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO 
17.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto 
nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93. 
 17.1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos 
do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
17.2 - A rescisão deste contrato poderá ser: 
 17.2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, 
nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, notificando-se 
a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos; 
 17.2.2 - amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 
Administração do CONTRATANTE; ou 
 17.2.3 - 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. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA 
CONTRATADA 
18.1 - Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão PPRP n.° 001/2019-CMS a Ata de 
Registro de Preço nº 001/2019-CMS e aos termos das propostas da CONTRATADA. 
 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO 
19.1 - A publicação do presente contrato, de responsabilidade do CONTRATANTE, deverá ser 
feita, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura, conforme 
prevê o artigo 61, parágrafo único da Lei 8666/93. 
 
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 da cidade de SOURE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
20.2 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. 

 
 

SOURE, 08 de Julho de 2019. 
 
 

 
 
 
 

CAMARA MUNICIPAL DE SOURE 
CNPJ: 00.532.466/0001-38 
JORGE PEIXOTO RAMOS 

Presidente da Câmara Municipal  
CONTRATANTE 

 
 
 
 
 

JACILENE PEREIRA GOMES ME 
CNPJ: 26.885.935/0001-96 

JACILENE PEREIRA GOMES 
Representante Legal 

CONTRATADA 
 
 
Testemunhas: 
 
1. ___________________________                 2. ___________________________ 
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